
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ” (A΄ 75)» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Επί του άρθρου 1 

Με το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1 

και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την 

παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του 

άρθρου 24, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, την 

παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του 

Συντάγματος, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75). Η ως 

άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, 

να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, 

να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της 

ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη 

συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών. Με την 

ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το 

έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων 

δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο 

και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Πιο 

συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου παρέχεται το 

ευεργέτημα της έκπτωσης σε ποσοστό είκοσι πέντε τις εκατό (25%) στις επιχειρήσεις και στα 

φυσικά πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 11.03.2020 

ΠΝΠ (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και τα οποία εξειδικεύονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον αυτά καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές 

τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και καθίστανται απαιτητές στο 

διάστημα από την 30η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020. Για όσους εκ των 

ανωτέρω έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η έκπτωση 

υπολογίζεται στη δόση της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι οφειλές που προέρχονται από Φ.Π.Α. 

και παρακρατούμενους φόρους και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής 



 

καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και 

χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, εξαιρούνται του εν λόγω ευεργετήματος της έκπτωσης. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του 

ανωτέρω ευεργετήματος της έκπτωσης, υπάγονται οφειλές που θα καταβληθούν από την 

ημερομηνία ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π. και μετά. 

Στο δεύτερο άρθρο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί, μετά από διαβούλευση με φορείς 

της αγοράς, με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το θέμα των 

μεταχρονολογημένων επιταγών. Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η 

αναστολή εμφάνισης των επιταγών εκδόσεως πληττόμενων επιχειρήσεων, 

περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, κατά 75 ημέρες. 

Συγκεκριμένα, από την 30η Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλονται οι 

προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων (δηλαδή των επιταγών, των 

συναλλαγματικών και τα γραμματίων σε διαταγή), κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική 

εντολή ή έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των 

αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 

2, 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α΄ 76). Οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι 

ΚΑΔ θα συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις, κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020, από 

την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι προβλέψεις αυτές ισχύουν για όλα τα 

αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, εντός ολιγοήμερης προθεσμίας, με 

οποιαδήποτε μορφή. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων προβλέπεται ότι θα 

πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, 

προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση 

όλων των σχετικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρούσας.  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι οι κομιστές αξιογράφων που δεν 

δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά 

στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 

11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55) από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στην περίπτωση που το σύνολο 

των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου κύκλου 

συναλλαγών τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία από τις δηλώσεις του ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής 

εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας. 



 

Με το τρίτο άρθρο επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη 

ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας 

τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής. Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα χορηγηθεί σύμφωνα με το 

«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού-COVID-19», το 

οποίο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 19η.3.2020. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι, 

το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία, ο 

αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι 

υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προβλέπεται ότι θα 

καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο 

προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, στο πάσης φύσεως 

προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ Α.Ε.), στο Εθνικό 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα 

αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές 

Περιφέρειες (ΥΠε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως 

προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το 

έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου 

βασικού μισθού. Το προαναφερθέν προσωπικό καλείται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να 

παρέχει τις υπηρεσίες του για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, η πρόσθετη αυτή ενίσχυση, 

η οποία είναι ακατάσχετη, συνιστά έκτακτη παροχή λόγω της επιδείνωσης των ιδιαίτερων 

συνθηκών εργασίας των κατηγοριών προσωπικού αυτού, το οποίο καλείται να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του υπό τους ανωτέρω όρους. Για τον λόγο αυτό, δεν καταβάλλεται η ενίσχυση 

στις περιπτώσεις που το ανωτέρω προσωπικό απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, με 

εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.  

Mε το πέμπτο άρθρο, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν σε επιχειρήσεις και 

φυσικά πρόσωπα, που πλήττονται από τις συνέπειες αυτού, να διευκολυνθούν στην 

αποπληρωμή των οφειλών τους και για τον λόγο αυτό παρατείνονται οι προθεσμίες 

υποβολής προτάσεων ρύθμισης βάσει των υφιστάμενων νομοθετικών πλαισίων ρύθμισης 

οφειλών και η προθεσμία της αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων, για το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η έκτακτη αυτή κατάσταση.Ως εκ τούτου, αφενός μεν 

χορηγείται παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και 

αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο των νόμων 4469/2017 (Α’ 

62) και 4605/2019 (Α’52), για χρονικό διάστημα τριών μηνών και αφετέρου αναστέλλεται, 

για το ίδιο χρονικό διάστημα, η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο επιτευχθεισών ρυθμίσεων 



 

οφειλών, βάσει των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010, για τους οφειλέτες που 

αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19, συμφώνως με τα 

οριζόμενα στην από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές 

πράξεις. 

Ακολούθως, με τις διατάξεις του έκτου άρθρου αναστέλλεται ή παρατείνεται η 

εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ήτοι του ν. 

4174/2013 (Α΄170), προκειμένου να ανταποκριθεί η Φορολογική Διοίκηση στις έκτακτες 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID -19. 

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι έως τις 30.4.2020 αναστέλλεται η 

κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και 

οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων. Με την παράγραφο 2 

ορίζεται ότι για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής 

ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), αναστέλλεται η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 5 

και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι έως τις 31.5.2020 

αναστέλλονται οι προθεσμίες για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή 

αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου 

σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται 

από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για 

60 ημέρες αναστέλλονται οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και 

αιτήματος αναστολής, που λήγουν από την 11η.3.2020 έως και τις 31.5.2020, ενώ οι 

προθεσμίες της παραγράφου 4 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 63 

του ν. 4174/2013 (Α’ 170), που δεν έχουν συμπληρωθεί από την 20η.3.2020 έως και τις 

31.5.2020, εφόσον έως τις 20.3.2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς 

προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά 60 ημέρες. Περαιτέρω, και με την 

επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών 

ή στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες δεν θίγονται, 

ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ για την τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής και παράτασης των 

παραγράφων 1, 3, και 4 του προτεινόμενου άρθρου, καθώς και κάθε άλλης προθεσμίας για 

την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης 

σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την 

εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η παραπάνω 

πρόβλεψη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στη λειτουργία 

των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 

των φορολογουμένων λόγω της λήψης των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Τέλος, ορίζεται ότι έως τις 31.7.2020 παρατείνονται οι προθεσμίες 

παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης 

προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 

31.5.2020. 

Ακολούθως, με το έβδομο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης από τα κατά 

περίπτωση αρμόδια Υπουργεία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις εταιρίες παροχής πιστώσεων 

και στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των απαραίτητων 



 

εξατομικευτικών στοιχείων (ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, αριθμού φορολογικού 

Μητρώου και όταν απαιτείται και κωδικού αριθμού δραστηριότητας) των προσώπων, που 

λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α΄ 76) και του όγδοου παρ. 1 και ενδέκατου άρθρου 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» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Η ως άνω αναφερόμενη 

διαβίβαση λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των εν λόγω εξατομικευτικών 

στοιχείων από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της 

υγειονομικής κρίσης στα πληττόμενα πρόσωπα, με τη διευκόλυνσή τους στην αποπληρωμή 

των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά με την αναστολή των δόσεων των 

ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Από την 

παραπάνω ρύθμιση δύνανται να εξαιρεθούν όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν 

εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος 

εναντίωσης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr, εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων 

ημερών από τη δημοσίευση της υπό κύρωση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.  

Με το όγδοο άρθρο, παρέχεται στους εκδότες με μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, έως τις 30.6.2020, παράταση της προθεσμίας δημοσιοποίησης των 

ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 

ν. 3556/2007 (Α’ 91) για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2019. Η παράταση αυτή καθίσταται 

αναγκαία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

την ικανότητά τους να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά 

περιθώρια που τίθενται στον ν. 3556/2007, δηλαδή έως 30.4.2020 και κυρίως λόγω της μη 

δυνατότητας ελέγχου τους από τους ορκωτούς ελεγκτές.  

Με το ένατο άρθρο ορίζεται ότι, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν δυνάμει των από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 

55) και 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και της από 

20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), κρίνεται αναγκαία η 

παράταση όλων των προθεσμιών εγγραφής ή διατήρησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και ασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική 

διαμεσολάβηση. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα 

διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων εντός της ίδιας προθεσμίας (ήτοι την 30η.6.2020) για 

τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του 

πρώτου τριμήνου του έτους 2020. Τέλος, δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών 

να παρατείνει τις προθεσμίες αυτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού-COVID-19. 

Με το δέκατο άρθρο ορίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής από 

τον Φ.Π.Α., που ορίζεται στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα 

http://www.keyd.gov.gr/


 

ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο δωρεάς, 

και προβλέπεται η έγκριση της σύμβασης δωρεάς από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' 

ύλην αρμόδιο Υπουργό, εφόσον δεν κυρώνεται η εν λόγω σύμβαση με νόμο. Προς τον σκοπό 

της διευκόλυνσης των εμπλεκόμενων μερών και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, λόγω των 

αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει για τη δημόσια υγεία εξαιτίας 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι δεν 

απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία 

αποδοχής διενεργείται από τον Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με το όγδοο άρθρο της από 

14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), αλλά αρκεί η κοινοποίηση των δωρεών αυτών στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Με το ενδέκατο άρθρο προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον 

καθορισμό κάθε όρου και προϋπόθεσης, καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που σχετίζεται 

με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στις περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων και 

μισθώσεων κύριας κατοικίας, όπως ορίζονται στο δεύτερο άρθρο 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» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

Με το δωδέκατο άρθρο αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 

έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π., η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 

«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 

4557/2018, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των υπόχρεων προσώπων στο 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η διάταξη προτείνεται, προκειμένου να 

προσαρμοστούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στις ειδικές συνθήκες που 

προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου του γεγονότος ότι η προθεσμία καταχώρησης των 

υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ήδη σε εξέλιξη. 

Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη αναστολή συνιστά έκτακτο μέτρο 

λόγω των συνθηκών και ένεκα τούτου, η σχετική αναστολή των προθεσμιών καταχώρισης 

των στοιχείων δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών ανά 

έτος, της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, το οποίο αφορά σε αναστολή για 

λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας. 

Με το δέκατο τρίτο άρθρο παρέχεται ικανός χρόνος διευθέτησης των εκκρεμοτήτων 

της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ), από τη χρήση των ειδικών καθεστώτων 

της τελωνειακής αποταμίευσης και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τη δυνατότητα του Δημοσίου για βεβαίωση των οικείων επιβαρύνσεων. Η 

παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ιδίως 

δε, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ακώλυτης λειτουργίας της αεροναυπηγικής 

βιομηχανίας της χώρας μας. 

Με την παράγραφο 1 του δεκάτου τετάρτου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 5 

του άρθρου 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), καθώς κρίνεται αναγκαία η αύξηση της αναλογίας των 

καταναλωτών ανά τετραγωνικό μέτρο (από 10 τ.μ. ανά καταναλωτή σε 15 τ.μ. ανά 



 

καταναλωτή) εντός των καταστημάτων πώλησης τροφίμων (σούπερ μάρκετ) προκειμένου να 

τηρηθούν αποτελεσματικά τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Επίσης, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

ώστε με απόφασή του να επανακαθορίζεται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και η ελάχιστη 

απόσταση μεταξύ των ατόμων, καθώς λόγω της γρήγορης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-

19 θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο νομοθέτημα το οποίο ορίζει τις προληπτικές συνθήκες 

λειτουργίας των καταστημάτων. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δίδεται ειδική 

εξουσιοδότηση στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εξαιρουμένων Αττικής και 

Θεσσαλονίκης, να αποφασίζουν για επιπλέον προληπτικά μέτρα προστασίας των 

καταναλωτών με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση των καταναλωτών στα αγαθά.  

Με την παράγραφο 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου διευρύνεται ο κατάλογος των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, 

πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων 

ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην Ελληνική Επικράτεια και υποβάλλουν 

στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο ημερών από την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου στοιχεία αποθεμάτων τους. Έτσι, οι εν λόγω 

επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία αποθεμάτων: (α) για αιθυλική 

αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών 

παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στην λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο 

95% και (β) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19. Η λειτουργία του 

κόμβου δήλωσης των αποθεμάτων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, 

βοήθησε τις αρχές να γνωρίζουν τις ποσότητες που υπάρχουν στην χώρα. Ήδη, με 

προηγούμενο νομοθέτημα ορίστηκε ότι, οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν στις 

αρχές τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές 

μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), β) την 

τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό 

κώδικα, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον 

διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου 

της. Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται εντός 

προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα 

σούπερ μάρκετ, που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις με τις οποίες αναφέρουν τις 

διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

τους. Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 

προκειμένου να υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο έργο της, να αιτείται και να 

λαμβάνει και αυτή τα στοιχεία του μητρώου που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του 

παρόντος άρθρου. Στην παράγραφο 4 δίνεται μία περαιτέρω δυνατότητα στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να μπορεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο την 

ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με 

τους καταναλωτές, ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο ψηφιακά εργαλεία τόσο για τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς όσο και για την πληροφόρηση των καταναλωτών. Στην παράγραφο 



 

5 θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, να μπορεί να επανακαθορίζεται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη 

όσο και τα είδη των προϊόντων (απολύμανσης, αιθυλικής αλκοόλης και αντισηπτικά), τα 

οποία πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων δύνανται να διαθέτουν προς 

τους καταναλωτές. 

Με το δέκατο έκτο άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που ασκούν 

δραστηριότητες λιανικής πώλησης τροφίμων (σούπερ μάρκετ) και ο συνολικός ετήσιος 

κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια ευρώ ετησίως, να 

αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-καταναλωτής. Η εν λόγω πλατφόρμα, ως εφαρμογή 

πληροφόρησης των καταναλωτών για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, 

συνέβαλε στη διασφάλιση του ανταγωνισμού και στη διαφάνεια των τιμών. Κρίνεται 

σκόπιμο το εν λόγω παρατηρητήριο να αποτελέσει τον μηχανισμό παρακολούθησης της 

αγοράς με μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της κατανάλωσης. Η υποχρέωση της εισαγωγής 

δεδομένων από τις επιχειρήσεις θα συμβάλλει στην άμεση διάθεση στοιχείων στο κράτος για 

την παρακολούθηση της πορείας του τιμαρίθμου. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η μη υποβολή ή η 

υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επισύρει διοικητικό 

πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης και κατά περίπτωση. Τέλος, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον 

έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου.  

Με το δέκατο έβδομο άρθρο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση, κατά τη 

διάρκεια της κρίσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19, δομών και δράσεων, όπως ενδεικτικά οι 

δράσεις για την Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής και οι δράσεις για την 

ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος που περιλαμβάνουν μισθοδοσία εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευτών, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αφενός 

καθίσταται δυνατή η πληρωμή του εμπλεκόμενου προσωπικού, αφετέρου διασφαλίζεται η 

διατήρηση των απαραίτητων για την κοινωνία εν λόγω δομών και δράσεων. Είναι ευνόητο 

ότι η χρηματοδότηση των ως άνω δράσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα συνεχίζεται 

υπό την προϋπόθεση της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών. 

Στο δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η λήψη ενός μέτρου έκτακτου και προσωρινού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση και τη διάδοση 

του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες 

οικονομικές επιπτώσεις, που επέφεραν οι απρόβλεπτες και εξαιρετικές συνθήκες στους 

αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και η συνεπακόλουθη μη 

ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων, χορηγείται, κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (A’85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 

(A’43), σε όλους όσοι καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που 

αντιστοιχούν σε περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 μείωση κατά 

ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Προσέτι, διευκρινίζεται ότι η μείωση κατά ποσοστό 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία 

επιλογής ή κατάταξης του εκάστοτε αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία 

ασφαλισμένου προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και 



 

προβλέπεται μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο 

απασχόλησης Φεβρουάριου και Μαρτίου του έτους 2020. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι στην 

περίπτωση που ασφαλισμένος αυτοτελώς απασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας 

επιλέξει την εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου 

απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, μειωμένων κατά ποσοστό είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%), ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού 

μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει 

πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη 

ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αποτελεί 

η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς 

απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών σύμφωνα με τα εκδοθέντα ειδοποιητήρια 

πληρωμής και η μη επιλογή υπαγωγής στο μέτρο στήριξης που προβλέπει παράταση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 20.3.2020 ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοΐού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68). Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα μέτρο έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα στους 

ασφαλισμένους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα 

καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η εμφάνιση και η διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως η διαδικασία, ο τρόπος και 

ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Στο δέκατο ένατο άρθρο προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών για εργοδότες και εργαζόμενους λόγω της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων, είτε η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων 

αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να καταβάλουν το 

επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ορίζει η με αρ. 

19040/7.12.1981 Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2020. 

Από τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη συνάγεται αφενός ότι ο εργοδότης δύναται να 

μεταθέσει τη «δήλη ημέρα» καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, χωρίς να του 

επιβληθούν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις, σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ορίζει η 

ανωτέρω υπουργική απόφαση, αλλά όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2010 και αφετέρου 

ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλει το επίδομα εορτών Πάσχα έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία, θα επιβληθούν σε βάρος του οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα 

νομοθεσία κυρώσεις. Περαιτέρω, στο πλαίσιο ισχύος των εκτάκτων μέτρων που ελήφθησαν 

και προς αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία και στην αγορά εργασίας με τη 

διάταξη του παρόντος άρθρου προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος εορτών 

Πάσχα για τους απασχολούμενους στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων, είτε η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων 

αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού-COVID-19. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 



 

19040/7.12.1981 Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) για τους μισθωτούς των οποίων η εργασιακή 

σχέση διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου εκάστου 

έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται ολόκληρο, ενώ με την παράγραφο 3β του 

άρθρου 1 της ίδιας Υπουργικής απόφασης, προβλέπεται ότι εάν η σχέση εργασίας δεν 

διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα, ο μισθωτός δικαιούται ως επίδομα ποσό ίσο με 

το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε οκταήμερο χρονικό 

διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή εκτάκτων 

μέτρων που έχουν ως συνέπεια την αναστολή εργασιακής σχέσης, η προτεινόμενη διάταξη 

προβλέπει ρητώς ότι στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των 

απασχολουμένων στις αναφερόμενες στην ίδια διάταξη επιχειρήσεις – εργοδότες, τίθεται σε 

αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της δεν καλύπτει 

ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το 

επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό 

του, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης, 

το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Επίσης, προβλέπεται 

ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, το επίδομα εορτών Πάσχα, υπολογίζεται βάσει του πράγματι 

καταβαλλομένου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της 

εργασιακής σχέσης. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι στην περίπτωση 

κατά την οποία, η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – 

εργοδότες, ήτοι είτε απασχολουμένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων, η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε οι οποίες 

πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, το ποσό 

του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, παρέχεται 

εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να 

ρυθμίσουν με κοινή υπουργική απόφαση ζητήματα, όπως η διαδικασία και ο τρόπος 

καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

Με το εικοστό άρθρο και στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια 

ελέγχων, προβλέπεται η δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα 

οι έλεγχοι, από τους υπάλληλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/25-9-2013 ΚΥΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως 

συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 6965/222/29-5-2019 ΚΥΑ (Β’ 2008), στο πλαίσιο 

υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών (όπως ενδεικτικά έλεγχοι επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επανένταξης των ανέργων στην 

αγορά εργασίας, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας/αυταπασχόλησης, στεγαστικής 

συνδρομής, παροχών ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας) από 

τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η εν λόγω ρύθμιση παρίσταται 

αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ευελιξία και να καταστεί δυνατή η 

διενέργεια ελέγχων εξ αποστάσεως και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των 

δράσεων του ΟΑΕΔ. 



 

Με το εικοστό πρώτο άρθρο ορίζονται θέματα σχετικά με τους ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), οι 

οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα στις ως άνω εκπαιδευτικές δομές του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για συγκεκριμένο αριθμό ωρών 

μηνιαίως, όπως ορίζει η εκάστοτε σύμβασή με τον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, η παύση λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ μηδενίζει το μηνιαίο εισόδημά τους με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η 

καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών 

δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), 

η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων 

μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η 

εξομάλυνση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επιφέρει η ανάγκη για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, η παύση λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 επιφέρει έτι περαιτέρω δυσμενείς οικονομικές 

συνέπειες στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, οι οποίοι 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο Συμβάσεων Μαθητείας, οι οποίες 

συνάπτονται μεταξύ α) εργοδοτών, β) μαθητών-καταρτιζόμενων και γ) ΕΠΑΣ μαθητείας και 

ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα, και η παύση λειτουργίας της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών, του ΕΚΕΚ ΑμεΑ 

Θεσσαλονίκης και των Κέντρων Προστατευόμενης Εργασίας επιφέρει δυσμενείς οικονομικές 

συνέπειες στους μαθητές. Ως εκ τούτου, οι μαθητές-καταρτιζόμενοι των ως άνω 

εκπαιδευτικών δομών αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα διαβίωσης. Με τη διάταξη του 

άρθρου αυτού προβλέπεται η καταβολή της αποζημίωσης για πρακτική άσκηση στους 

μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η 

σύμβαση για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Προσέτι, ορίζεται ότι τo 

ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου 

από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, καθώς και το ποσό που υποχρεούτο να 

καταβάλει ο εργοδότης, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών, και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. 

Τέλος, με την παράγραφο 3 προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος της υπ’ αρ. 92100 

Απόφασης της Διοικήτριας ΟΑΕΔ (Β’ 6107/2018) στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ 

Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων 

στα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα. Οι εν 

λόγω διατάξεις επιχειρούν να εξομαλύνουν τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που 

προκαλεί η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μαθητές και τα ΑμεΑ. 

Σύμφωνα με το εικοστό δεύτερο άρθρο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 

αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 110), ώστε να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης, η ανάσχεση της ανεργίας και η τελική 

κατάρτιση των περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας του προσωπικού. Περαιτέρω, τα 

έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών από την 

εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 αποτελούν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 (Α’ 110) και ως εκ τούτου 



 

κρίνεται απαραίτητη η παράταση έναρξης ισχύος του νέου Οργανογράμματος κατά δέκα 

μήνες επιπλέον. 

Στο εικοστό τρίτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής είσπραξης των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επιπροσθέτως, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων που 

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής. 

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο προβλέπεται ότι η διάρκεια της τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας των αυτοτελώς 

και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. 

και του βοηθήματος ανεργίας των 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 για δύο μήνες στο πλαίσιο στήριξης των ανέργων λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Στο εικοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Επιπροσθέτως, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο 

τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων που παρατείνεται η προθεσμία 

καταβολής. Τέλος, προστίθεται τρίτο εδάφιο με το οποίο αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη του 

άρθρου αυτού εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχουν 

ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος να 

συμπεριλαμβάνεται στους Κ.Α.Δ., όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Με το εικοστό έκτο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 

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), εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τις συγκεκριμένες προμήθειες και 

υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 14 της από 20.03.2020 ΠΝΠ «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). Ενόψει της τρέχουσας 

συγκυρίας και δεδομένου ότι ο e-E.Φ.Κ.Α, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ προσφέρουν υπηρεσίες σε 

ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κρίνεται αναγκαίο να δύνανται να 

επεκτείνουν άμεσα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή να δημιουργούν και να 

εγκαθιστούν ηλεκτρονικές εφαρμογές ή να δημιουργούν νέες πλατφόρμες για την 

εξυπηρέτηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. Προσέτι, χρήζει αναφοράς ότι η εξυπηρέτηση των πλέον ευάλωτων και ευπαθών 

ομάδων, είτε μέσω πληροφοριακού συστήματος είτε μέσω εφαρμογών και πλατφορμών 



 

γίνεται μέσω του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση όλων των 

επιδομάτων του κράτους. Έτσι, στην παρούσα εξαιρετική περίσταση καθίσταται 

επιβεβλημένη η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση 

των συμπολιτών μας για τα εξής επιδόματα:  

1. Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,  

2. Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων,  

3. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. 

Με το εικοστό έβδομο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διεξαγωγής 

προγραμμάτων για εργαζόμενους και ανέργους, που ήδη προβλέπεται για τα προγράμματα 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σε προγράμματα και δράσεις 

άλλων φορέων, ώστε να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια των περιορισμών 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

Με το εικοστό όγδοο άρθρο επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου που ως 

αντικείμενο εργασιών θα έχει τη διερεύνηση κάθε ζητήματος συναφούς με την πορεία 

υλοποίησης χρηματικών δωρεών, οι οποίες εισφέρονται στον ειδικό λογαριασμό της ΙΦΕΤ ΑΕ 

για την υλοποίηση προμηθειών σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας. 

Όπως ήδη θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 

τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και συγκεκριμένα στο πεντηκοστό όγδοο άρθρο αυτής, η ΙΦΕΤ ΑΕ 

αποτελεί φορέα υλοποίησης χρηματικών δωρεών, οι οποίες ως αποδέκτη έχουν το 

Υπουργείο Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού Covid-19. Με τα ανωτέρω δεδομένα, 

η δια της διατάξεως συστηνόμενη επιτροπή, έχουσα λειτουργική ανεξαρτησία σε σχέση με 

το νομικό πρόσωπο της ΙΦΕΤ ΑΕ, αποτελεί εχέγγυο και ασφαλιστική δικλείδα διαφάνειας και 

πληρότητας λογοδοσίας της ΙΦΕΤ ΑΕ προς τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με τον τρόπο 

αξιοποίησης των χρηματικών δωρεών, υλοποίησης προμηθειών και ειδών αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, και απόδοσης των προμηθειών στις δημόσιες δομές υγείας για την 

κάλυψη των άμεσων αναγκών τους σε εξοπλισμό και μέσα προστασίας.  

Με το εικοστό ένατο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη της άμεσης ανάγκης σύστασης και 

λειτουργίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-2019. Το «Εθνικό Μητρώο 

Καταγραφής και Παρακολούθησης Περιστατικών COVID-19» (COVID-19 REGISTRY) 

προτείνεται να είναι ένα από τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών του άρθρου 83 του ν. 4600/2019, 

η σύσταση και λειτουργία των οποίων αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την 

προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης 

πολιτικών δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική 

περίθαλψη, στον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης, και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση 

εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. Οι βασικοί σκοποί της 

σύστασης και λειτουργίας του COVID-19 REGISTRY συνίστανται: α) στην άμεση και ταχεία 

καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Νοσοκομεία Αναφοράς, στα 

ειδικά Κέντρα Υγείας της χώρας, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα 

επέκτασης χρήσης του, β) στην καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των 

κρουσμάτων που θα εντοπιστούν ή και θα παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας 

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού. Εκ του νόμου υπεύθυνος επεξεργασίας του COVID-19 REGISTRY, 

ως Εθνικού Μητρώου Ασθενών, είναι το Υπουργείο Υγείας. Το COVID-19 REGISTRY θα 

λειτουργεί σε συνδυασμό και συγχρονισμό με υφιστάμενα αρχεία δεδομένων προσωπικού 



 

χαρακτήρα και, ιδίως, θα δύναται να λειτουργεί σε συνδυασμό και συγχρονισμό με το 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η σύσταση και λειτουργία του COVID-19 REGISTRY 

οφείλει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ρυθμίσεις του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 

και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR), 

καθώς και των βασικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων σε στάθμιση με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας, ως αυτοί διατυπώνονται: (α) στo από 

16.3.2020 κείμενο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 

«Statement of the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-

19 outbreak», (β) στο από 18.3.2020 κείμενο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα με τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19», και 

(γ) στις από 25.3.2020 Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της διασποράς του 

COVID-19 (Monitoring spread of COVID-19). 

Περαιτέρω, με το τριακοστό άρθρο επιδιώκεται η δυνατότητα για αυστηρά 

προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μεταβολής της χρήσης Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΑΦ) ή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των κλινών των δημόσιων νοσοκομείων, 

καθώς και των κλινών των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που τελούν υπό 

καθεστώς αναγκαστικής δέσμευσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών παροχής 

υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό COVID-19. 

Με το τριακοστό πρώτο άρθρο διαμορφώνεται διαδικασία κάλυψης όλων των 

αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για 

μεταφορές ασθενών προσβληθέντων από κορωνοϊό COVID-19. Η διάταξη αποσκοπεί στην 

κάλυψη όλου του δυνητικού πλήθους διακομιδών ασθενών, ακόμα και σε περιπτώσεις 

μαζικότερων μεταφορών από τη νησιωτική προς την ηπειρωτική Ελλάδα, με τη διαμόρφωση 

ενός δικτύου συμπραττόντων φορέων, όπως των λιμενικών αρχών, κατάλληλων ιδιωτικών 

σκαφών και του ΕΚΑΒ. Παράλληλα ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα οργάνωσης της 

διαδικασίας υλοποίησης της διακομιδής, διαμόρφωσης λίστας διαθέσιμων σκαφών προς 

οικειοθελή σύμπραξη με πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης και παρεχόμενων υπηρεσιών 

πλοήγησης, καθώς και της περίπτωσης ανεπαρκών μέσων ή σταθερά αυξανόμενων αναγκών 

για το κρίσιμο χρονικό διάστημα διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επίταξης κατάλληλων 

σκαφών για την υλοποίηση της μεταφοράς ασθενών από τη νησιωτική περιοχή στην 

ηπειρωτική χώρα με εύλογη αποζημίωση για την επίταξη του σκάφους. 

Με το τριακοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται ως κίνητρο προς τους ιατρούς, η 

αναγνώριση του χρόνου πρόσληψης των προσλαμβανόμενων ιατρών με τη διαδικασία του 

άρθρου 46 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ως χρόνου άσκησης στην ειδικότητα, ενόψει της τεράστιας συνεισφοράς των 

προσλαμβανόμενων ιατρών με τη συγκεκριμένη διαδικασία στις αναπάντεχες και 

απρόβλεπτες υγειονομικές ανάγκες της χώρας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης και των ειδικευόμενων ιατρών 

όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η 

απόφαση τοποθέτησής τους. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών, με τοποθέτηση 

στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους.  



 

Με το τριακοστό τρίτο άρθρο παρέχεται ως πρόσθετη δυνατότητα για την 

προσέλκυση ικανού και πεπειραμένου ιατρικού προσωπικού στις ανοικτές διαδικασίες 

πρόσληψης για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα συμμετοχής σε 

αυτές, χωρίς προηγούμενη υποβολή παραίτησής τους από ενεργές θέσεις απασχόλησης, 

παρά μόνον κατά τον χρόνο πρόσληψής τους λόγω επιλογής τους στη νέα θέση. 

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο και αποκλειστικά για το οριζόμενο σε αυτήν χρονικό 

διάστημα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 διευρύνεται ο σκοπός του 

Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ώστε αυτό να δύναται να υλοποιεί, δεδομένης της 

υλικοτεχνικής του επάρκειας σε εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα, διαγνωστικές εξετάσεις σε 

περίπτωση νόσου ασθενούς από κορωνοϊό COVID-19. Στις λοιπές παραγράφους ρυθμίζονται 

παρεπόμενα ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας εκ μέρους του Ε.ΚΕ.Α. των 

αναγκαίων προμηθειών υλικών και αντιδραστηρίων, πρόσληψης προσωπικού και έκτακτης 

επιχορήγησής του για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο συστήνεται για το αποκλειστικά οριζόμενο στη 

διάταξη αυτή χρονικό διάστημα, ήτοι από τη δημοσίευση της υπό κύρωση Π.Ν.Π. έως και τις 

30.6.2020, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών, που δεν ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. Ρυθμίζονται περαιτέρω ειδικά διαδικαστικά ζητήματα τοποθέτησής 

τους στις δομές υγείας καθώς και κίνητρα για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εθελοντικό 

πρόγραμμα. Με τη δεύτερη παράγραφο του ως άνω άρθρου χορηγείται εξουσιοδότηση 

στους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών για την πρόβλεψη των όρων 

λειτουργίας του προγράμματος, των προϋποθέσεων συμμετοχής, της διαδικασίας συλλογής 

δεδομένων των συμμετεχόντων, του αρμόδιου οργάνου επιλογής τους, καθώς και κάθε 

συναφούς λεπτομέρειας για την εφαρμογή του παρόντος. Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο 

προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης με την επωνυμία 

«Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών 

υγείας λόγω COVID-19», προβλέπονται τα αναγκαία δεδομένα που συλλέγονται προς τον 

σκοπό υλοποίησης του εθελοντικού προγράμματος, καθορίζεται το Υπουργείο Υγείας ως 

Υπεύθυνος επεξεργασίας και κατονομάζονται λοιποί συναρμόδιοι φορείς ως αποδέκτες των 

δεδομένων του. Περαιτέρω, προβλέπονται τα βασικά δικαιώματα των υποκειμένων των 

δεδομένων κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).  

Με το τριακοστό έκτο άρθρο και αποκλειστικά για το αναφερόμενο χρονικό 

διάστημα, δεδομένης της ανυπαρξίας εγκεκριμένου φαρμάκου για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, θεσπίζεται διαδικασία εξαιρετικού και 

κατεπείγοντος πλαισίου για την φαρμακευτική αντιμετώπιση νοσούντων λόγω του 

κορωνοϊού COVID-19. Το προτεινόμενο πλαίσιο αποσκοπεί στην ταχεία λήψη της εκάστοτε 

κρινόμενης θεραπείας, από τις αρμόδιες ειδικές επιστημονικές επιτροπές που έχουν 

συσταθεί για τον σκοπό αυτό, ήτοι την Εθνική Επιτροπή προστασίας της δημόσιας υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Ειδική Επιτροπή επιστημόνων Λοιμωξιολόγων, ώστε 

αυτή να οριστεί ως μη εγκεκριμένη, πλην όμως κατά παρέκκλιση ενδεικνυόμενη 

φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης των 

δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, και χορηγείται η δυνατότητα όχι μόνο 

διαρκούς αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τα εκάστοτε νεώτερα επιστημονικά δεδομένα αλλά 

και επαναπροσδιορισμού τους. Προβλέπεται, εν κατακλείδι, η δυνατότητα χορήγησης 



 

εγκεκριμένων για άλλη ένδειξη φαρμάκων «εκτός εγκεκριμένης ένδειξης», με τις 

προτεινόμενες από τις άνω επιστημονικές επιτροπές «ενδείξεις» και δοσολογικά σχήματα σε 

ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

αναλυτικά στην διάταξη. 

Στο τριακοστό έβδομο άρθρο ορίζεται διαδικαστικά ο τρόπος χορήγησης εκ μέρους 

του θεράποντος ιατρού του φαρμάκου εκτός συγκεκριμένης ένδειξης στο «Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) και καθορίζονται όλες οι αναγκαίες ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις 

έγγραφης συναίνεσης ασθενούς ή συγγενών του, δήλωσης του ιατρού για την αναγκαιότητα 

της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγησης του φαρμάκου και έγκρισης του Διευθυντή της 

Κλινικής του Νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο. Επίσης, ορίζονται ζητήματα 

καταγραφής των συγκεκριμένων χορηγήσεων και της λειτουργίας Μητρώου Καταγραφών 

χορήγησης φαρμάκων, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 καθώς και των συναφών προς τα ανωτέρω συμπράξεων των θεραπόντων ιατρών 

και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) προς τον σκοπό της φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο και αποκλειστικά για το αναφερόμενο χρονικό 

διάστημα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζεται ειδική 

διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα 

φάρμακα για πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 

και συγκεκριμένα των διατάξεων της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 Υπουργικής 

Απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιμης 

πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» (παρηγορητική χρήση). Στις διατάξεις του εν 

λόγω άρθρου ορίζονται όλες οι επιμέρους παρεκκλίσεις από την ήδη υφιστάμενη διαδικασία 

για τις φαρμακευτικές εταιρείες, τον ΕΟΦ και κάθε συμπράττοντα δημόσιο φορέα σε σχέση 

με την ένταξη των ασθενών και τη γνωστοποίηση χορήγησης φαρμάκου. 

Με το τριακοστό ένατο άρθρο ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα για την εκτέλεση 

των συνταγών που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε 

νοσούντες από COVID-19 και καθιερώνεται ως ασφαλιστική δικλείδα η υποχρέωση φύλαξης 

των αποζημιούμενων σχετικών συνταγών επί διετία χωρίς να απαιτείται έγκριση 

αποζημίωσης πριν τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, διευκρινίζεται 

η διαδικασία υλοποίησης έκτακτων εισαγωγών που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. 

Με το τεσσαρακοστό άρθρο εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), των οποίων η 

έναρξη εκτέλεσης είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημοσίων 

φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται 

μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, καθώς επιταχύνεται η υπογραφή 

της σύμβασης μετά την απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, έντυπη ή ηλεκτρονική, στην οποία να 

αναφέρει ότι δεν συντρέχει νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του, ότι πληροί όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής και ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 

προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Η ως άνω προθεσμία 



 

παρατείνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης 

έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω της 

αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ η μη εμπρόθεσμη 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του 

αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από 

αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. 

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο εισάγεται ρύθμιση για το προσωπικό των κλάδων 

και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117), ώστε να 

παραμείνουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι τη δημοσίευση του 

Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέχρι τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών 

Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας καταλαμβάνει, από την 

ημέρα δημοσίευσης του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό. 

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων 

με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι 

σήμερα η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

με αποτέλεσμα να υφίσταται κενό για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου. Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως σκοπό να καλύψει το σχετικό νομοθετικό κενό. 

Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο εισάγονται απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συνέχιση 

της εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια της 

λήψης μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι έως 31.5.2020, η δια περιφοράς 

σύγκληση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του 

ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου, αντί των δύο τρίτων που ισχύει 

σήμερα, σε μία προσπάθεια άμεσης και ταχείας σύγκλησης των συλλογικών αυτών οργάνων, 

προκειμένου να καθίσταται ευχερής η λήψη αποφάσεων.  

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι με απόφαση Δημάρχου είναι δυνατόν να 

καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο 

και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης 

λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, και να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για 

ορισμένες υπηρεσίες, κλάδουε ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή 

από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, 

καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. Οι 

αποφάσεις των περιπτώσεων αυτών αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και 

εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διάδοσης 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης.5.2020.  

Με την παράγραφο 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις από 14.3.2020 και 

20.3.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου προς άρση ερμηνευτικών δυσχερειών που 

ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων. 

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι Σύνδεσμοι που δημιουργήθηκαν αυτοδίκαια 

στους νέους δήμους του ν. 4600/2019 (Α’ 43) είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων 



 

και δράσεων που εκτελούνταν από τα νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, ανεξαρτήτως 

πηγής χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, με ισχύ που ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 

4600/2019. Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης 

των προγραμμάτων. 

Με την παράγραφο 5 διασφαλίζεται η λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης και η λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

ΟΤΑ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη 

των λειτουργικών τους αναγκών από 01.3.2020 έως 30.6.2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους 

ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως της 

πλήρωσης του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παράγραφο 

αυτή, δεν λογίζεται επιχορήγηση. Εφόσον οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα 

ενίσχυσης, υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένο αίτημα έκτακτης 

επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ως έναντι δικαιουμένων 

επιχορηγήσεων. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ ισόποσες δόσεις από 

τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι εκτελεστές από την 

έκδοσή τους, χωρίς να απαιτείται η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Ομοίως, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών 

αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από 01.3.2020 έως 30.6.2020, οι Δήμοι, 

με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το 

προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως μη εξειδικευμένων πιστώσεων, ώστε να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Οι διατάξεις του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64), 

η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη διαδικασία αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού, εφαρμόζονται αναλόγως. Περαιτέρω, οι Δήμοι δύνανται, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν 

διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση 

παρακρατείται σε δεκαοκτώ ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι 

αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του 

ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

Με την παράγραφο 6 λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η λήψη μέτρων 

για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως 

31.5.2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις μήνες από τη λήξη τους.  

Τέλος, με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι με απόφαση Δημάρχου και ειδικώς για το 

από 23.3.2020 έως 30.6.2020 χρονικό διάστημα, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 

4354/2015 (Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής 



 

Αστυνομίας μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη 

επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για 

την κάλυψη των αναγκών που ανέκυψαν από την ανάθεση στη Δημοτική Αστυνομία της 

αρμοδιότητας ελέγχου του μέτρου του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών (ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π οικ 20036/Β’ 986). 

Με το τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο σκοπείται η αντικατάσταση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017 (Α’ 201) σχετικά με το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευρύνονται οι σκοποί των ειδικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων των ΟΤΑ, των Συνδέσμων τους και του συνόλου των νομικών τους προσώπων 

και, πέραν των έργων βασικής υποδομής, εισάγονται για πρώτη φορά καινοτόμοι άξονες, οι 

οποίοι απηχούν την κρατούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία. Νέους σκοπούς αποτελούν η 

προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή έργων, ιδίως στους 

τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 

για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας 

υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  

Προκειμένου να εκτελεστούν οι σκοποί του προγράμματος, εισάγονται δύο 

χρηματοδοτικά εργαλεία: α) η συνομολόγηση δανείων μεταξύ του δικαιούχου ΟΤΑ, 

Συνδέσμου ή νομικού προσώπου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν 

απόφασης ένταξης και β) η άμεση χρηματοδότηση του δικαιούχου σε έκτακτες και 

κατεπείγουσες περιπτώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν απόφασης 

επιχορήγησης. Για τη δεύτερη περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών συνάπτει δάνειο με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί του προγράμματος σε άξονες προτεραιότητας και 

καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των 

αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης 

χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά 

χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

Περαιτέρω, με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία της έκτακτης χρηματοδότησης. Η 

χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου 

αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την 

προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή 

προστασίας της δημόσιας υγείας ή σε εκτέλεση δράσεων κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων 

και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη 

που διαπιστώνεται με αυτήν. 

Για την ένταξη των πράξεων στο πρόγραμμα και για την παρακολούθηση της ορθής 

εκτέλεσής του συγκροτούνται επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης, οι οποίες 

εγγυώνται την αναγκαιότητα των προς ένταξη έργων και την πρόοδο υλοποίησης τους. 



 

Με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών και πλέον στις 

αρμοδιότητες της ανήκουν: 

α) η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του 

προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

β) η υποστήριξη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων 

φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και η υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση 

των ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή 

συγχρηματοδοτούμενους πόρους. 

γ) η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4314/2014 και του άρθρου 213 

του ν. 4635/2019 (Α’ 167).  

Στο τεσσαρακοστό έκτο άρθρο διευκρινίζεται ότι η αναστολή των προθεσμιών που 

προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 5 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), δεν αφορά σε διαδικασίες προσλήψεων και επιλογής διευθυντικών 

στελεχών στο δημόσιο δεδομένου άλλωστε ότι αυτές διεξάγονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού 

ορισμένου χρόνου, που μέχρι σήμερα υποβάλλονταν είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 

προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τους χωρίς τη φυσική παρουσία των υποψηφίων και 

με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο η μετακίνηση των ενδιαφερομένων 

για την υποβολή των αιτήσεων ή των ενστάσεων. Επίσης, παρέχονται και διευκολύνσεις 

στους υποψηφίους ως προς την αναζήτηση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους όσο 

διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς όμως 

να θίγονται, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 

Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο επιχειρείται να δημιουργηθούν, εντός των 

Δομών φιλοξενίας της παραγράφου 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), συνθήκες 

που επιτρέπουν την ασφαλέστερη διαμονή και την παροχή ευκολιών στους διαμένοντες 

εντός αυτών για τον εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, καθορίζεται σαφώς ότι 

η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών 

πρώτης ανάγκης ανήκει στον Δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο 

προαναφερθείς χώρος. Παράλληλα, θεσμοθετείται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου να καθορίζεται η 

διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν 

στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία 

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει λάβει σειρά μέτρων 

πρόληψης μετάδοσης του ιού μεταξύ των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης της 

χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται και η ένταξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, 

κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης στη διάταξη της 

παραγράφου 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), προκειμένου οι αιτήσεις τους να εξετάζονται από τον Διευθυντή κάθε 



 

Καταστήματος. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης είναι 

δεδομένο και ως εκ τούτου η παρουσία των υπαλλήλων σε αυτά αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Επιπλέον, δίδεται και η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής να 

ανακαλεί τυχόν χορηγηθείσες άδειες λόγω ακριβώς των εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών 

που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο προτείνονται για τη διασφάλιση της 

διαγνωστικής, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής φροντίδας των υπαλλήλων που 

εργάζονται στην Εξωτερική Υπηρεσία εκτός ΕΕ του Υπουργείου Εξωτερικών και ενδέχεται να 

προσβληθούν από τον κορωνοϊό COVID – 19, οι εξής ρυθμίσεις: (α) κάλυψη των δαπανών 

που ενδέχεται να προκληθούν λόγω κορωνοϊού COVID-19 μέσω των προξενικών εισπράξεων, 

(β) πρόβλεψη να καλυφθούν εξαιρετικά υψηλές ως προς το ύψος δαπάνης διαγνωστικές, 

ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές πράξεις περίθαλψης, χωρίς επαχθή οικονομική 

επιβάρυνση του υπαλλήλου, (γ) συμμετοχή του υπαλλήλου, κατόπιν εκκαθαρίσεως των 

δαπανών από τον ΕΟΠΠΥ, σε ποσό που θα ανέρχεται στο ποσοστό που θα όφειλε να 

καταβάλει ως εάν εργαζόταν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, όπως κάθε 

ασφαλισμένος εργαζόμενος εντός της χώρας. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Εξωτερικών να καταρτίζει με Υπουργική Απόφαση τον κατάλογο των χωρών εκτός 

ΕΕ, όπου λειτουργεί Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας σε πολύ υψηλές τιμές, σε συνδυασμό με την πορεία εμφάνισης, διάδοσης ή 

περιορισμού του ιού. Μέχρι την κατάρτιση του ως άνω καταλόγου, η ρύθμιση εφαρμόζεται 

σε όλες τις Αρχές. 

Με το πεντηκοστό άρθρο ορίζεται ότι κατόπιν της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), κατ’ εφαρμογή της 

περίπτωσης στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 

απαγορεύτηκε προσωρινά με την με υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β΄ 956) και η διαμονή των φοιτητών και λοιπών δικαιούχων στις εστίες των Α.Ε.Ι. 

προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Πλην όμως 

υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες διαμενόντων στις εστίες των Α.Ε.Ι, οι οποίοι αποδεδειγμένα 

δεν έχουν κατοικία ή άλλο χώρο προσωρινής διαμονής, όπου να δύνανται να μεταβούν για 

όσο χρονικό διάστημα ισχύει το εν λόγω μέτρο (π.χ. φοιτητές ορφανοί από τους δύο γονείς, 

αλλοδαποί φοιτητές). Για τον λόγο αυτό απαιτείται το κράτος να μεριμνήσει για τη στέγαση 

των ως άνω εξαιρετικών περιπτώσεων σε τουριστικά καταλύματα της παραγράφου 4 της με 

αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Α΄987). Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ., 

ως αρμόδιος φορέας για την κάλυψη των σχετικών δαπανών στέγασης των φοιτητών και 

λοιπών προσώπων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ως άνω προβλήματος, αλλά και της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να συνάψει δημόσια 

σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών στέγασης 

των ως άνω εξαιρετικών περιπτώσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης περί 

δημοσίων συμβάσεων.  

Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο προβλέπεται ως έκτακτο μέτρο και αποκλειστικά για 

όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), 

σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 



 

Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), λόγω άμεσου κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι. διενεργείται 

με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να επιλέξουν 

ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο), εφόσον το 

διδακτικό σύγγραμμα που επιλέγουν για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο 

μάθημα του προγράμματος σπουδών τους είναι σε έντυπη μορφή. Το εν λόγω μέτρο κρίνεται 

απολύτως αναγκαίο λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων 

διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για λόγους πρόληψης και λήψης μέτρων για την 

εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

Στο πεντηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται ότι για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει 

κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 

τελούν σε καθεστώς ολικής ή μερικής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, αναστέλλεται 

η διαδικασία προσδιορισμού, έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων σχετικά με την απόδοση 

της κράτησης του 7% επί του εισοδήματος των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. 

που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικά ή μέσω εταιρίας. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η εν λόγω διαδικασία είναι εξαιρετικά 

δυσχερής να εφαρμοστεί στην πράξη και τα Α.Ε.Ι. καλούνται για πρώτη φορά να εφαρμόσουν 

τις σχετικές διατάξεις. Η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων που αποστέλλονται από την 

Α.Α.Δ.Ε., ο προσδιορισμός των ποσών και η προετοιμασία έκδοσης και κοινοποίησης των 

πράξεων απαιτεί τη συμμετοχή σημαντικού μέρους του διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι., 

αλλά και πολλές συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη λήψη των σχετικών 

αποφάσεων, γεγονός που καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερές υπό τις ήδη διαμορφωθείσες 

συνθήκες λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (μείωση προσωπικού, 

μερική λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών κλπ). Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η 

αναστολή της διαδικασίας προσδιορισμού και έκδοσης των πράξεων, αλλά και η απαλλαγή 

από οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη των διοικούντων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. για όσο χρονικό 

διάστημα ισχύει η αναστολή.  

Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο ορίζεται ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του 

COVID-19 και της λήψης των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθούν η στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης, είναι απολύτως επιβεβλημένη η παράταση έως τις 31.5.2020, της 

προθεσμίας υποβολής χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο.  

Στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο των 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα 

τη διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου στην 

υφιστάμενη συγκυρία, κρίνεται σκόπιμη η παράταση ή αναστολή προθεσμιών 

πολεοδομικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα: 

Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην παράταση, έως και τις 31.12.2020, της 

καταληκτικής ημερομηνίας ισχύος των οικοδομικών αδειών, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 

προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), δηλαδή των περιπτώσεων που έχει περατωθεί ο φέρων 

οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του 



 

κτιρίου και να ενταχθούν στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 

4495/2017 (Α’ 167). 

Η δεύτερη παράγραφος αφορά στην παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής 

υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι 8.8.2020 (αντί της 8ης.5.2020) για 

δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν. 

4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013. 

Ομοίως, η τρίτη παράγραφος αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

δικαιολογητικών του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 για περίοδο έξι μηνών. 

Με την τέταρτη παράγραφο για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις 

οικοδομικές άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 42 του ν. 

4495/2017, η ισχύς των οποίων λήγει στο διάστημα από 1.3.2020 έως και 30.6.2020, δίδεται 

παράταση της ισχύς τους έως και την 30η.9.2020. 

Με την πέμπτη παράγραφο παρατείνονται έως και την 30η.9.2020 οι προθεσμίες 

αναθεώρησης άδειας μετά από της λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων 

ετών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 και του 

ενός έτους της περίπτωσης δ της ιδίας παραγράφου σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά 

το διάστημα από 1ης.3.2020 έως και 30.6.2020. 

Με την έκτη παράγραφο αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης.3.2020 

και 30.6.2020 οι προθεσμίες των τριάντα ημερών που προβλέπεται στην περίπτωση α` της 

παραγράφου 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και των τεσσάρων μηνών του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου. 

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αναστολή 

λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 

προβλημάτων στην τροφοδοσία εταιρειών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, 

καθώς και στον τομέα της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της χώρας με 

υγρά και αέρια καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ., με την προτεινόμενη ρύθμιση 

προβλέπεται ότι θα είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των εκτάκτων μέτρων προμήθεια από 

τις ανωτέρω επιχειρήσεις υλικών και ανταλλακτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. Αυτά είναι 

ενδεικτικώς ανταλλακτικά μηχανημάτων, εργαλεία συντήρησης, υλικά πυρόσβεσης, 

αντιδραστήρια χημικών αναλύσεων, διάφορα αναλώσιμα, μηχανογραφικός εξοπλισμός, ήτοι 

ακόμα και από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που τυχόν εμπίπτουν στις ισχύουσες 

περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Περαιτέρω, προβλέπεται και η 

διαδικασία με την οποία θα είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση εξυπηρέτηση αποκλειστικά και 

μόνο του σχετικού υποβληθέντος αιτήματος από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου εισάγεται υποχρέωση άμεσης εφαρμογής των 

Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για την παροχή στους Καταναλωτές 

της δυνατότητας χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και 

άλλων κατάλληλων μέσων, κατά τις διαδικασίες υποβολής προσφοράς για την παροχή 



 

υπηρεσίας Προμήθειας, για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης προμήθειας, καθώς και 

για τη διάθεση προς τους καταναλωτές οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού καταρτίζει ο 

προμηθευτής, της σύμβασης προμήθειας και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Αντίστοιχες 

προβλέψεις εισάγονται και για την αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης, καθώς και για την 

εξόφληση αυτών. 

Η σχετική παρέμβαση στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και η συνακόλουθη 

προσαρμογή των Κωδίκων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ώστε να 

είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές η χρήση των ανωτέρω τεχνολογιών, ειδικά υπό την 

παρούσα κρίσιμη συγκυρία, κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση των καταναλωτών 

ιδίως κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την εξόφληση των λογαριασμών 

κατανάλωσης. 

Περαιτέρω, τα έκτακτα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και τις 

εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να αναστείλουν την 

υλοποίηση των σχετικών έργων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εισαγωγή ρύθμισης με σκοπό την 

παράταση, για εύλογο χρόνο, των προθεσμιών που διέπουν τους σταθμούς αυτούς, τόσο 

κατά τη φάση αδειοδότησης και θέσης αυτών σε λειτουργία, όσο και για τη διατήρηση της 

τιμής αναφοράς που τους διέπει. Η παράταση είναι απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση 

των έργων, τη λειτουργία και δυνατότητα πρόβλεψης εκ μέρους της αγοράς και συμβάλλει 

στη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος υπό τις παρούσες συνθήκες.  

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται παράταση των σχετικών 

προθεσμιών που εντοπίζονται στο νόμο και συνδέονται με την αδειοδοτική και πραγματική 

ωρίμανση των έργων αυτών ή με τις τιμές αναφοράς τους σε τρεις «ταχύτητες», αναλόγως 

της εγγύτητας του πέρατος της προθεσμίας με την παρούσα περίοδο και τη συνακόλουθη 

αναστολή της δραστηριότητας: εξάμηνη παράταση για τις προθεσμίες ή άδειες που λήγουν 

μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, τετράμηνη παράταση για όσες λήγουν μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και δίμηνη για τις λοιπές, μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Δίμηνη παράταση 

δίνεται επίσης και σε όσους στην παρούσα φάση υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητικές 

επιστολές στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. 

Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο προτείνεται η αντιμετώπιση του κατωτέρω προβλήματος 

με νομοθετική πρωτοβουλία: Τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα στο 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.), από πελάτες του συστήματος 

ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου, των κατηγοριών Β2Β (ταξιδιωτικά πρακτορεία) αλλά και 

Β2C (μεμονωμένοι επισκέπτες) για ακύρωση των ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων, που 

έχουν εκδοθεί με μειωμένη τιμή και πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως την 31η.3.2020, λόγω 

της προσωρινής ματαίωσης ή μετάθεσης ημερομηνιών ομαδικών ή ατομικών επισκέψεων 

στην Ελλάδα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η ακύρωση εισιτηρίων, η αλλαγή 

ημερομηνίας καθώς και η επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπονται, παρά μόνο εάν ο χώρος 

επιλογής δεν είναι επισκέψιμος για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, 

επισκέψεις αρχηγών κρατών κ.α.). Επίσης, στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζονται οι τιμές των εισιτηρίων, δεν 

προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης εισιτηρίων που εκδόθηκαν με μειωμένη τιμή πέραν της 

31ης Μαρτίου κάθε έτους. Έτσι, προτείνεται, ειδικά για το έτος 2020, να επιτρέπεται η χρήση 



 

των εισιτηρίων (μεμονωμένων και ενιαίων) αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 

μνημείων και μουσείων που εκδόθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2020, με μειωμένη τιμή, πέραν 

της προαναφερόμενης ημερομηνίας. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID 19, στο πλαίσιο της οποίας ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία 

αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, συνιστά λόγο ανωτέρας 

βίας. Όμως οι αιτήσεις ακύρωσης είχαν προηγηθεί της έκδοσης των κανονιστικών πράξεων 

(ΠΝΠ και ΚΥΑ ή ΥΑ) αντιμετώπισης της κατάστασης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αιτήσεις 

ακύρωσης για ημέρες κατά τις οποίες οι προαναφερόμενοι χώροι ήταν ανοικτοί για το κοινό. 

Στο πεντηκοστό έβδομο άρθρο επιλύεται το εξής ζήτημα: Το Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την έγκριση, από 

την τριμελή Υπουργική Επιτροπή της ΠΥΣ 33/ 2006, προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί είναι απολύτως 

απαραίτητοι για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος του ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου για την είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, ενός 

μέτρου που έχει αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

επισκέπτες και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και 

συνακόλουθα στην αύξηση των εσόδων. Οι συμβασιούχοι, χρειάζονται επίσης για την 

υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του νέου συστήματος επιχειρησιακών διαδικασιών (ERP) 

του Τ.Α.Π., που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τον προσεχή Ιούλιο και το οποίο 

αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή και αναβάθμιση του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας του Τ.Α.Π., 

ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Τέλος, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα 

υποστηρίξουν την παραγωγική λειτουργία των πωλητηρίων του Τ.Α.Π., των οποίων αυτή την 

περίοδο επιχειρείται η επέκταση και ο εμπλουτισμός των πωλητέων ειδών τους, 

προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις και συνεπώς και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. 

Λόγω των επιπτώσεων των έκτακτων και αυστηρών μέτρων καταπολέμησης της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID 19 στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, υπάρχει ο κίνδυνος να 

μην ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες προσλήψεων των υπαλλήλων με σύμβαση 

εργασίας ΙΔΟΧ. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Τ.Α.Π., προτείνεται η με νόμο παράταση των 

συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, που είναι ενεργές σήμερα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

εντός του οποίου εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των νέων 

συμβασιούχων. Η ως άνω διαδικασία δεν θα διαρκέσει πέραν της 30ης Οκτωβρίου 2020 και 

με την προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο χρόνος 

συνεχούς απασχόλησης εκάστου συμβασιούχου είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων 

μηνών. 

Με το πεντηκοστό όγδοο άρθρο επιδιώκεται η παράταση της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία λήγει την 30η.3.2020, 

ενόψει των μέτρων που προβλέφθηκαν λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο προήλθε από 

μετονομασία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ν. 2524/1997 (Α’183), όργανα διοίκησης του 

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και δέκα 



 

ακόμα μέλη, εκ των οποίων ένα προτείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενόψει της λήξης της θητείας της παρούσας 

διοίκησης την 30η.3.2020 και, δεδομένου ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση της υπουργικής απόφασης διορισμού του νέου Προέδρου 

από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και η υπόδειξη των 

προερχόμενων από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μελών που 

θα συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνεται η παράταση της θητείας του 

διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Π., προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία μετά 

τη λήξη των επειγόντων μέτρων που έχουν επιβληθεί.  

Με το πεντηκοστό ένατο άρθρο επιδιώκεται η παράταση της θητείας των 

διοικητικών οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που λήγουν το 

προσεχές χρονικό διάστημα, ενόψει των μέτρων που προβλέφθηκαν λόγω της εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με το ν. 

1218/1981 (Α’289), το Ε.Ε.Τ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο 

μετέχουν, μεταξύ άλλων, τέσσερα μέλη εκλεγόμενα, ανά ένα αντιστοίχως, από έκαστο τμήμα 

του Επιμελητηρίου και τρία μέλη εκλεγόμενα ανεξαρτήτως τμήματος, άπαντα, δε, τα 

προαναφερόμενα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του φορέα. Επιπλέον, στο 

Ε.Ε.Τ.Ε. λειτουργούν τρεις επιτροπές κατάταξης και κρίσης, δύο πρωτοβάθμιες και μία 

δευτεροβάθμια, εκάστη των οποίων αποτελείται από οκτώ μέλη, τα οποία εκλέγονται με 

ισάριθμους αναπληρωτές από τις συνελεύσεις των τμημάτων. Ενόψει της λήξης της θητείας 

της παρούσας διοίκησης την 14η.05.2020 και, δεδομένου ότι οι εκλογές για τις επιτροπές 

κατάταξης και κρίσεων επρόκειτο να διεξαχθούν στις 22.03.2020 και η Γενική Συνέλευση στις 

30.03.2020, προτείνεται η παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να 

ακολουθηθεί η κατά νόμο διαδικασία μετά τη λήξη των επειγόντων μέτρων περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού-COVID-19 που έχουν επιβληθεί. 

Με το εξηκοστό άρθρο ρυθμίζονται θέματα για τη θητεία των διοικητικών 

συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των 

ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από 

την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου έως και την 

έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα προληπτικά 

μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Έτσι η 

θητείες αυτές παρατείνονται και λήγουν έναν μήνα μετά από την άρση της ισχύος των ως 

άνω έκτακτων μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, λήγουν στις 30.6.2020.  

Με το εξηκοστό πρώτο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έχει προκύψει στα 

υφιστάμενα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των 

Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, των οποίων η 

θητεία λήγει κατά την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Μεταξύ των έκτακτων 

μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, ήταν και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, με αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η 

πλειονότητα των ως άνω Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων έχουν τουλάχιστον 20 

ιδρυτικά μέλη και πολλοί εξ αυτών εκατοντάδες, ορισμένοι δε και πάνω από χίλια, να μην 



 

είναι δυνατή η διενέργεια γενικών συνελεύσεών, προκειμένου να εκλέξουν τα διοικητικά και 

εποπτικά συμβούλια που συνιστούν τα όργανα διοικήσεώς τους. Ταυτόχρονα, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των μελών των ως άνω φορέων, είναι πρακτικά αδύνατη η διενέργεια 

γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη. Επειδή εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσον 

οι συνθήκες ανωτέρας βίας που επικρατούν λόγω της πανδημίας οδηγούν σε παράταση της 

θητείας των μελών των υφισταμένων διοικήσεων, κρίνεται απαραίτητο, προς άρση κάθε 

αμφιβολίας, να παραταθεί η θητεία των μελών των υφισταμένων διοικητικών συμβουλίων 

και εποπτικών συμβουλίων των φορέων αυτών μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 

Με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με 

την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, μέσω της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου 

της ακτοπλοΐας που πλήττεται σημαντικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

των μέτρων που ελήφθησαν σχετικά με την απαγόρευση μεταφοράς επιβατών με πλοία προς 

τα νησιά της χώρας. Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η μέχρι την 30η.4.2020 θεσμοθέτηση 

ενός ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, μέσω της 

ενεργοποίησης διαδικασίας εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για 

συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο. Λόγω του 

επείγοντος της κατάστασης και της προσωρινότητας του μέτρου, προβλέπεται ότι η υπόψη 

διαδικασία θα διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, ενώ 

δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών από την δημοσίευση της υπό 

κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο παρέχεται ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων 

που αποσκοπούν στη στήριξη των ναυτικών του ακτοπλοϊκού κλάδου λόγω της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της δραματικής μείωσης της κίνησης προς τα ελληνικά νησιά. 

Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών μέτρων για την 

προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για τον ναυτεργατικό χώρο με σκοπό την 

πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτεργατών έναντι των επιλογών των 

πλοιοκτητών αναφορικά είτε με τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είτε 

την προσωρινή μη εκτέλεση των δρομολογίων τους. Επίσης, προβλέπεται ότι τα θεσπιζόμενα 

μέτρα επεκτείνονται και στους ομοίως πληττόμενους κλάδους των επαγγελματικών 

αλιευτικών και τουριστικών πλοίων. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται το ειδικό διαδικαστικό 

καθεστώς χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού 

Απομαχικού Ταμείου και του Οίκου Ναύτου, ενώ προβλέπεται και η προσωρινή επέκταση 

της χειμερινής σύνθεσης πληρωμάτων των ακτοπλοϊκών πλοίων μέχρι την 30η.4.2020.  

Με το εξηκοστό τέταρτο άρθρο παρατείνονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών όλα 

τα αποδεικτικά ικανότητας των Ελλήνων ναυτικών, τα οποία, λόγω της Διεθνούς Σύμβασης 

STCW ’78, έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 30η.6.2020. Το μέτρο αυτό κρίνεται 

απολύτως αναγκαίο δεδομένου ότι οι ναυτικοί υπηρετούν και σε ποντοπόρα πλοία για τα 

οποία δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα ανταπόκρισης της ελληνικής Ναυτιλιακής 

Διοίκησης, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, να πραγματοποιήσει τις ειδικές 

διαδικασίες της Σύμβασης και να χορηγήσει έγκαιρα τα εν λόγω αποδεικτικά. Με τον τρόπο 

αυτό, αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής των πλοών των πλοίων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

εξαιτίας έλλειψης προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε αυτά. Επίσης, αντίστοιχη 

δυνατότητα παρέχεται και στην εκ μέρους των Ελληνικών Αρχών αναγνώριση των 



 

αποδεικτικών και διπλωμάτων αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική 

σημαία.  

Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο θεσμοθετείται ένα πλαίσιο για την παροχή εξ 

αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το σύνολο των 

Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα προβλήματα που 

προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και 

των υπολοίπων Δημοσίων Σχολών Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης εξαιτίας του κορωνοϊού 

COVID-19. Με την εισαγωγή της ρύθμισης, αποτρέπεται η επαπειλούμενη απώλεια του 

τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των μη πραγματοποιηθεισών διδακτικών ωρών, όπως καθορίζονται από 

τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης επί πλοίου για τους 

σπουδαστές και σπουδάστριες που με την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα 

θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα. Επιπλέον, η προτεινόμενη διάταξη παρέχει τη 

δυνατότητα στις Σχολές μετεκπαίδευσης και κατάρτισης εμπορικού ναυτικού να 

υλοποιήσουν προγραμματισμένα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης και κύκλους θεωρητικής 

κατάρτισης που απευθύνονται σε ναυτικούς όλων των κατηγοριών και αξιωματικούς 

εμπορικού ναυτικού, αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίηση των γνώσεων και των 

ικανοτήτων τους και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως έχει τροποποιηθεί. Τέλος, η παρούσα 

διάταξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη 

μορφή της ασύγχρονης ή και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης με κατάλληλες 

ηλεκτρονικές μεθόδους - συστήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών και υπηρεσίες που θα καταστήσουν ομαλή την 

λειτουργία των δομών ναυτικής εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των ναυτικών και του 

κοινού από τις υπηρεσίες του Φορέα.     

Με το εξηκοστό έκτο άρθρο επιδιώκεται η ομαλή δραστηριοποίηση των υπό 

ελληνική σημαία πλοίων στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, εξαιτίας της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων, από την 

εθνική ή διεθνή νομοθεσία, επιθεωρήσεων των πλοίων είτε από τις Εθνικές Αρχές είτε από 

τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Έτσι, με το παρόν άρθρο προτείνεται η παράταση τόσο 

του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας 

λήξης των σχετικών πιστοποιητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Επίσης, προβλέπεται πως η εν λόγω παράταση, για 

λόγους διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων, δεν μπορεί να υπερβεί τους 

τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξη τους. 

Tο εξηκοστό έβδομο άρθρο στοχεύει στη θεραπεία των προβλημάτων που ανέκυψαν 

εκτάκτως εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19, στην επαρκή και απαιτούμενη στελέχωση των 

Πλοηγικών Σταθμών της χώρας με έκτακτο προσωπικό, κυρίως λόγω της απουσίας του 

προσωπικού αυτού με ειδική άδεια. Προς τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η παράταση της 

ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/06-03-2019 εγκριτικής απόφασης της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των 



 

αναγκών σε έκτακτο στελεχιακό δυναμικό με απόφαση του Συμβουλίου Πλοηγικής 

Υπηρεσίας.  

Στο εξηκοστό όγδοο άρθρο, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής δυσπραγίας που 

διαμορφώνεται στην αγορά και έχει επηρεάσει οριζόντια το σύνολο της οικονομίας, εξαιτίας 

των έκτακτων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και της 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης των απαραίτητων μέτρων, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη και ομαλή 

λειτουργία των παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, οι οποίοι επίσης 

πλήττονται ιδιαιτέρως από τις ανωτέρω περιστάσεις, προτείνονται συγκεκριμένες 

διευκολύνσεις. Με την παράγραφο 1 και ειδικά για τους προαναφερθέντες παρόχους το 

τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε εννέα ετήσιες δόσεις, με 

ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη 

δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, 

καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν 

καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας, ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες 

δόσεις. Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους παρόχους 

της παραγράφου 1, οι οποίοι δεν πρόκειται να καταβάλουν οιαδήποτε δόση τιμήματος 

άδειας εντός του ημερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ 

για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα 

επιμερισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλει έκαστος 

υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

Τέλος, με το εξηκοστό ένατο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

Επί του άρθρου 2 

Με τη διάταξη του άρθρου 2 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων. 

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2020 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

         Σπ.-΄Αδ. Γεωργιάδης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Ν. – Γ.  Δένδιας 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 



 

 

 

Μ. Χρυσοχοΐδης 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

Ν. Κεραμέως  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος  

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

Κων. Αχ. Καραμανλής 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Ελ. Αυγενάκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Α. Τροποποιούμενες διατάξεις 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

 

1. Με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχόμενου (Α’ 75) τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),  η οποία έχει ως εξής:  

 

«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.» 

 

2. Με το άρθρο δέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 75) 

προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«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, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά 

ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και 

φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των 

ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς 

τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο 

σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο 

Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται 

σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών 

και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας.  

2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων 

πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, 

ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ 

παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως 

ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και 

υγειονομικός ρουχισμός.» 
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3. Με το άρθρο ενδέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 

75) προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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 παρ. 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 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». 

 

4. Με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου 

(Α’ 75), προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«1. Υλικά που έχουν εισαχθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε Ειδικό Καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης ή 

Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και αποδεδειγμένα 

έχουν αναλωθεί σε εκτέλεση συμβάσεων έργου, θεωρείται ότι έχουν τελωνειακώς 

τακτοποιηθεί και τα ανωτέρω καθεστώτα έχουν εκκαθαριστεί. Η εκκαθάριση των ως άνω 

ειδικών τελωνειακών καθεστώτων διεξάγεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν 

αιτήσεως της Ε.Α.Β. Α.Ε. περί πίστωσης των αντίστοιχων διασαφήσεων, με την προσκόμιση 

από αυτήν εγγράφων στοιχείων, όπως βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παραλαβής ή 

τιμολογίων της Ε.Α.Β. Α.Ε. και αποδεικτικών εξόφλησης από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με 

τα οποία πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων και η παραλαβή τους από τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη. 
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2. Επί καταχωρηθέντων Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε βάρος της Ε.Α.Β. 

Α.Ε., τα οποία εκκρεμούν προς έκδοση αιτιολογημένης διοικητικής πράξης μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν είτε σε συμπληρωματική βεβαίωση 

δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είτε σε επιβολή προστίμων λόγω μη τήρησης των 

σχετικών διατάξεων περί των ειδικών καθεστώτων τελωνειακής αποταμίευσης ή 

τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδονται απαλλακτικές πράξεις, εφόσον πληρούνται οι 

ως άνω προϋποθέσεις. Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί επί των ανωτέρω Π.Τ.Π. 

ανακαλούνται ύστερα από σχετική αίτηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε., 

εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.» 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

5. Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχόμενου (Α’ 75) αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 1 της από 14.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία έχει ως εξής: 

 

«5. 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, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) 

με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας 

ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) 

μέτρα μεταξύ τους.»  

 

6. Με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 75) τροποποιούνται οι παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 2 της από 

14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο δεύτερο 

 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και 

προσωπικής υγιεινής 

 1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, 

πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων 

ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην 

αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) 

αντισηπτικά μαντηλάκια. 

 2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν κατ` ελάχιστο στοιχεία ως εξής: 

 α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα 

αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), 

 β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον 

ταχυδρομικό κώδικα, 

 γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό 

τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 

και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. 



34 
 

 Τα στοιχεία των περιπτώσεων α`, β` και γ` επικαιροποιούνται με δηλώσεις που 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη 

δήλωση. 

 3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον 

κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω 

των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων. 

 4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής: 

 α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί 

ανακριβώς και 

 β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα 

με τη βαρύτητα της παράβασης. 

 5. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των 

υπόχρεων της παραγράφου 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από 

τους υπόχρεους στοιχείων της παραγράφου 2. 

 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να 

εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παραγράφου 1, τα στοιχεία των 

αποθεμάτων της παραγράφου 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παραγράφου 3, οι 

περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της 

παραγράφου 4. 

 7. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να 

παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών. 

 8. 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, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου 

είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από 

οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.» 

 

7. Με την παρ. 4 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 75) προστίθεται φράση στην περίπτωση (α) του άρθρου 3 

της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο τρίτο 

 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 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, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 
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συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α` 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά 

με: 

 α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες 

υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή), 

 β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών 

με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

 

8. Με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α’ 75) προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 17 της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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.» 

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

9. Με το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται το 

πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α’110), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 

2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α’134), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 45 

 Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.». 

 

10. Με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται  η 

παράγραφος 1 του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 3  

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
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1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι 

προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που 

αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της 

προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με 

τόκους ή προσαυξήσεις. 

 2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά 

περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.» 

 

11. Με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται  η 

παράγραφος 1 του έβδομου άρθρου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), το οποίο έχει ως εξής: 

 

« 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 παρ. 1 του παρόντος 

εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 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 παρ. 1.» 

 

12.  Με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται  η 

παράγραφος 2 του άρθρου 8 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

« 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 
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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.» 

 

13. Με το άρθρο εικοστό έκτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), τροποποιείται το άρθρο 

δέκατο τέταρτο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), το οποίο έχει ως εξής: 

   

«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.» 

 

14. Με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται η παρ. 

1 του δέκατου ένατου άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’64) , η οποία έχει ως εξής: 

 

«1. Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδότηση από 

εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και 

περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως 

(τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.» 
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15. Με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται το 

τελευταίο εδάφιο του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), το 

οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο  

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας  

Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλλει 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.» 

 

Μέρος Ε: Διατάξεις  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης   

 

16. Με το άρθρο 42 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) προστίθεται παρ. 3 στο τριακοστό 

τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), το οποίο έχει 

ως εξής:  

«1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παρ. 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 παρ. 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.» 

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και 

Προστασίας του Πολίτη 

 

17. Με την περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου 

άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία έχει ως εξής: 

 

«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 
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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.» 

 

18. Με την περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται η παρ. 10 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 

20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία έχει ως εξής: 

«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 παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 

 

19. Με την περίπτωση α) της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 

30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019, η οποία 

έχει ως εξής :  

«2. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη 

λειτουργίας των νέων δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους και εφαρμόζονται 

ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ειδικά στους 

διαδημοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήμος της έδρας των Φορέων συμμετέχει στο διοικητικό 

συμβούλιο με δύο (2) επιπλέον μέλη, πλέον των όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του 

προηγούμενου εδαφίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου δημάρχου.» 

 

20. Με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), 

αντικαθίσταται το άρθρο 69 του ν. 4598/2017, το οποίο έχει ως εξής: 

  

«Άρθρο 69 

Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. 

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. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και 

εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
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Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων στο Πρόγραμμα της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης 

αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης 

και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για 

την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση δύναται να τροποποιείται ο σκοπός του 

προγράμματος. 

3. Η ένταξη στο Πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα. Στην 

περίπτωση των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. Στην περίπτωση φορέων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και 

εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι 

η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας 

σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή 

αναθέτοντος φορέα. 

4. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄272).» 

 

21. Με την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 

75), αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014, το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 53 

Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 

2007-2013 

  1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία συστάθηκε με την 

κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ 769 (Β` 150) όπως ισχύει, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και επιτελικής δομής 

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κ.υ.α. 

σύστασης για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των 

αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης για τις 

τμηματοποιημένες πράξεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, με βάση το ΣΔΕ 20142020, 

μέχρι την ένταξη τους στο Ε.Π. υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία 

μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών» και από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 31.3.2017, υπάγεται στη 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. Από 1.4.2017 υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης. 

  2. Η διαχείριση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ασκείται από Μονάδα της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 
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  3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών ΕΠ 2007 - 2013 εξακολουθούν να 

ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού. 

  4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί με την απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας 

και Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ 2317/20.9.2001 (Β` 1270) «Σύσταση Ειδικής 

Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής», 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι 

αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον ΕΟΧ, 

μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α` 185). Οι Μονάδες Β και Γ 

συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης 

Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής. 

  5. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣΕ- ΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 107900/16.3.2001 (Β` 599), υπάγεται 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ. 

6. «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (B` 1540), όπως ισχύει, 

δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου 

Περιφερειάρχη, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού ΕΠ 

αντιστοίχως, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας για την ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 

στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.» 

7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ), η οποία 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις 

αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη 

διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του 

εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: 

Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, (β) Μονάδα Β: Διαχείρισης 

Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής 

Υποστήριξης. 

2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις 

οργανικές μονάδες της ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται 

στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και υπηρετεί σε αυτήν έως τη λήξη της απόσπασής του. 
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 3. Προϊστάμενος στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 

τοποθετούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 

προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου στην ΕΔΟΤΠΕ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του 

παρόντος νόμου. 

 4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 

πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση των προϊσταμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

και όχι αργότερα από τις 15.9.2019 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και των 

μονάδων της. Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης προκηρύσσεται 

η πλήρωση των θέσεων ευθύνης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. Με ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, όσον αφορά 

στη σύσταση νέων μονάδων, στη μετονομασία υπαρχουσών μονάδων και στον επιμερισμό 

αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε αυτές και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και 

λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας. 

 6. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

πράξεις, καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από 

την ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την 

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αναλαμβάνει τυχόν ενέργειες 

που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔΟΤΠΕ κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013." 

8. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η 

οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό την 

ανάληψη διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και την υλοποίηση 

πράξεων αποκλειστικά στους εν λόγω τομείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις 

αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου 

τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν 

λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, 

εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ, 

διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α`: Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης, (β) Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων, 

(δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης. 

 2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε και ΠΚ), η οποία 

αναδιαρθρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 47677/εΥθΥ 489/2016 (Β` 1406) 

καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις 
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οργανικές μονάδες της ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται 

στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και υπηρετεί σε αυτήν. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο οργανισμός και 

οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και των μονάδων της. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4314/2014. 

 4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔ Ε και ΠΚ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση των προϊσταμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

και όχι αργότερα από τις 31.12.2019 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, 

καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔ Ε 

και ΠΚ που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, 

η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαμβάνει επιπλέον τυχόν ενέργειες που 

προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔ Ε και ΠΚ κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013". 

9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η 

οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, 

με σκοπό: 

 α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του 

προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, σε σχέση 

με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, 

 γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 

4635/2019 (Α` 167). 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 

πλέον της περ. γ`. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α` 201) 

μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραμμάτων 

αναπτυξιακών δανείων του Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου φορέα 

διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών». 

 

22. Με το άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), 

αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρ. 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 10 

 Δομές 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές 

περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του 

αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και 
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Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή 

Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές 

της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης. 

 3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή 

υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού 

προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη. 

 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων 

Διεθνή Προστασία. 

 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών 

τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες 

διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 

του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 

30 του ν. 3907/2011 ή β) τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α 

του ν. 3386/2005 «εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι». 

 6. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και 

στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις 

ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14. 

7. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές και κλειστές Δομές Προσωρινής 

Υποδοχής και στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις 

κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που 

ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.» Η 

παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8. 

8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και 

καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με 

απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων 

παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την 

εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον 

δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που 

επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο 

λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η 

εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται 

κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α` 

77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία 

αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

 

Μέρος Θ: Διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

23. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 30.03.2020 

ΠΝΠ (Α’ 75) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρ. 29 του ν. 4067/2012 (Α’ 

79), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 29 

 «1. Η ισχύς της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 

αρχίζει μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, με την οποία διαπιστώνεται η οργάνωση του μητρώου του πρώτου εδαφίου της 

ίδιας παραγράφου. Εγκρίσεις και άδειες δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, χωρίς τη δήλωση του αριθμού του μηχανικού στο μητρώο της 

παραπάνω διάταξης θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες. 

2. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

(ΣΥΠΟΘΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και του Κεντρικού Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) είναι διετής. 

 3. Στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 οι λέξεις «κατά τον χρόνο» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «ανεξάρτητα από το χρόνο». 

 4. Στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 η λέξη «αμοιβών» αντικαθίσταται από τη 

λέξη «εισφορών». 

 5. α. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται 

κατά τρία έτη. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες είχαν εκδοθεί και είχε αρχίσει η εκτέλεση των 

εργασιών τους πριν την 1.3.2012, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του ν. 

4030/2011 διατάξεις, εφόσον η αναθεώρηση δεν αφορά προσθήκη. 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 εφαρμόζονται για τις οικοδομικές άδειες, οι 

οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 1.3.2012, εφόσον αρχίσει η εκτέλεση των οικοδομικών 

εργασιών τους, μετά την παραπάνω ημερομηνία. 

γ. Στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του ν. 4030/2011 η λέξη «ΥΔΟΜ» αντικαθίσταται από τις λέξεις 

«αρμόδια υπηρεσία του Δήμου». 

δ. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 μετά το εδάφιο: «Ανείσπρακτα 

βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, 

διαγράφονται» προστίθενται εδάφια τα οποία έχουν ως εξής: 

«Για τη διαγραφή των προστίμων μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού 

προστίμου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αίτηση του ενδιαφερόμενου η 

οποία συνοδεύεται από: 1) τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και 2) 

υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, 

το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.» 

Η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη με την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή 

την πράξη επιβολής προστίμου και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή, σε 

περίπτωση που τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί και φορολογικά, προκειμένου η φορολογική 

αρχή να διαγράψει κάθε σχετική πράξη (ταμειακή βεβαίωση), που έχει ως νόμιμο έρεισμα 

το χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου. 
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 6. Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ 795), έως και 

τις 31.12.2019 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να 

ενταχθούν στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4030/2011.  

Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον 

έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία συνοδεύεται από δήλωση 

ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό και γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό 

τμήμα.» 

 7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει 

ως εξής: 

«Στην περίπτωση των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών διατηρητέων 

οικισμών και των οικιστικών συνόλων, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα 

μνημεία, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι τέσσερα έτη.» 

 8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 μετά τις λέξεις «διοικητικών οργάνων» 

προστίθεται η φράση «,εκτός της  γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του 

Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου,»  

 9. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 μετά τις λέξεις «η έγκριση δόμησης» 

προστίθεται η φράση «, η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Σ.Χ.Ο.Π. 

Αιγαίου όπου απαιτείται».» 

 

24. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 30.03.2020 

ΠΝΠ (Α’ 75)  αντικαθίσταται η περ. (α) της παρ. 11 του άρ. 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 51  

Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α` 167) 

 1. Το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 52  

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης 

Ιδιοκτησίας - Σκοπός 

 1. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 

Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του 

κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. 

 2. Στις διατάξεις των άρθρων 53 έως 61 υπάγονται τα κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες επί 

κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια, καθώς και τα κτίρια 

ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπραγμάτων 

δικαιοπραξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82.». 

 2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 προστίθεται παράγραφος 1α ως 

εξής: 

 «1α. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας: ο φάκελος που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της διηρημένης ιδιοκτησίας που ορίζονται στην παράγραφο 1α του 

άρθρου 54 και ειδική αναφορά στον αριθμό ΚΑΕΚ της διηρημένης ιδιοκτησίας. Αντίγραφο 

του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός της διηρημένης ιδιοκτησίας με ευθύνη του 

ιδιοκτήτη.». 
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 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 αντικαθίστανται ως εξής: 

  

«2. Ηλεκτρονικό Μητρώο: το Μητρώο στο οποίο τηρούνται στοιχεία σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης 

Ιδιοκτησίας, τους κυρίους του έργου, τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τα πιστοποιητικά 

ελέγχου και το πιστοποιητικό πληρότητας. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο εποπτεύεται από το 

Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και συνδέεται με τη βάση δεδομένων του 

Ελληνικού Κτηματολογίου. 

 Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, η υλοποίηση της οποίας και το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική 

υποβολή μπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία, με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας: το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους 

για την τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 

Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς, με 

δήλωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το 

πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει 

μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο, και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του 

οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.». 

 4. Στο άρθρο 54 του ν. 4495/2017 μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως 

εξής: 

 «1α. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής 

στοιχεία: 

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη 

ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της, 

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, 

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας, 

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί, 

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, 

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική 

της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α`, β` και ε`, πλην 

των κοινοχρήστων χώρων, 

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας, 

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, 

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης 

Ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν 

ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση 

απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. 

Οι διατάξεις των άρθρων 54-63 του παρόντος νόμου ισχύουν και για την ηλεκτρονική 

ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.». 

 5. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4495/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
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 «5. Εάν προηγηθεί η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει 

αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, δεν εκδίδεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα για τις επιμέρους 

διηρημένες ιδιοκτησίες. 

 Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου χρησιμοποιείται εφ` εξής στη θέση της Ηλεκτρονικής 

Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης ιδιοκτησίας για όλες τις διηρημένες ιδιοκτησίες που 

περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κτίριο. Εάν έχει ήδη εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα για μια 

ή περισσότερες επιμέρους διηρημένες ιδιοκτησίες, αυτή ενσωματώνεται στην Ηλεκτρονική 

Ταυτότητα Κτιρίου.». 

 6. Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 «β) Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς 

διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.». 

 7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται 

και προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

 «Για τα λοιπά κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες της Κατηγορίας II, η υποβολή της 

ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης 

ιδιοκτησίας, οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο 

συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά την ημερομηνία ισχύος, ως ορίζεται στο 

άρθρο 62.». 

 8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 98 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «9. Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, υπόχρεος για την 

τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων 

μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόμο των 

αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της 

οικοδομής που δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση, ο επιμερισμός του ενιαίου 

ειδικού προστίμου και των λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια.». 

 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που 

υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και 

δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του 

παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2025 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες 

κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 

και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 

28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2025 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα 

οριζόμενα στις περιπτώσεις β` έως στ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας 

στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση 

των συνεπειών της υπαγωγής.» 
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 10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, η περίπτωση γ` αναριθμείται σε 

Α` και προστίθενται περιπτώσεις β` έως στ` ως εξής: 

 

«...β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, 

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, 

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις 

του παρόντος από την 1η Ιουλίου 2022 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, 

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, 

 στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις 

διατάξεις του παρόντος από την 1η Ιουλίου 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.». 

 11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 

4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 

4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι: 

 α) 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013, 

β) 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014, 

γ) 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015, 

δ) 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016, 

ε) 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017  

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα 

της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020. 

Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται μετά τη δημοσίευση της υπουργικής 

απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 επέρχονται όταν καταχωρηθεί 

η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο 

που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.» 

  

25.  Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 30.03.2020 

ΠΝΠ (Α’ 75) αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρ. 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 

467), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 99 

Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις 

διατάξεις του παρόντος 

 Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία 

και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, 

συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A και τις ρυθμίσεις των 

επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής 
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δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα 

οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα: 

 α) αίτηση: 

 Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης 

αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται 

είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με 

περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης 

ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. 

 Την αίτηση υποβάλλει: 

 αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει 

εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο 

επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού 

προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής 

άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα 

ανέγερσης και διατήρησης, 

ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, 

γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 

3147/2003, 

δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της 

υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται: 

αα) τα ατομικά του στοιχεία, 

ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.), 

γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, 

δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει, 

εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, 

στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής 

ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97, 

 ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία, 

ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 

του άρθρου 89. 

γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η 

αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι 

αυθαίρετες κατασκευές. 

Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν 

συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου. 

Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί 

με το ν. 4014/2011 ή το ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα 

μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης. 

δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης 

κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του 

αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 

4067/2012 (Α 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του 
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συνόλου του ακινήτου σύμφωνα με την υποπερίπτωση ααα της περίπτωσης ββ της παρ. στ 

του παρόντος άρθρου. 

ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης. 

στ) Σχέδια ως εξής: 

αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα: 

ααα) του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις 

περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια, 

βββ) του τοπογραφικού διαγράμματος, 

γγγ) του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της 

αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη 

υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς, 

δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την 

οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. 

Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης, το οποίο 

προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών 

οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την 

έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος (Δ 394). 

 Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, 

είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να 

προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη 

νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των 

αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της 

οικοδομικής άδειας, 

εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η 

αυθαίρετη χρήση, 

ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να 

ανευρεθεί, επισυνάπτονται: 

ααα) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο 

οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής. 

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική 

χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου 

ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το 

οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την 

επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής 

αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου 

δ, 

βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη 

αλλαγή χρήσης, 

γγγ) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη 

αλλαγή χρήσης, 

γγ) αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται 

από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του 

υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου 

αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 

η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, 
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πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των 

ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο 

διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει 

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της 

οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και 

κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την 

εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης 

διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, 

των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 

προεδρικού διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης 

διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη 

σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα 

σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία 

σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την 

απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης, 

ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης, 

η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων: 

αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από 

τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 

και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ): 

ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη, 

βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα 

τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου 

(ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω 

ελέγχου, 

γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή 

εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό, 

ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου 

μηχανικού στις εξής περιπτώσεις: 

ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό, 

βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου 

φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση, 

γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου 

και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του 

μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται 

η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για 

ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες, 

 δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους, 

εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού, 
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στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με 

περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν 

τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, 

ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας 

και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 

τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση, 

ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική 

τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) της περιμέτρου, 

θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από 

μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα 

πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου, 

ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου 

(τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, 

προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του 

υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και 

η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα 

οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου. 

Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από 

την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια 

σπουδαιότητας Σ2. 

Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης 

στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του 

παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονοικής ταυτότητας του 

κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ., 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζεται κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το περιεχόμενο για την μελέτη στατικής 

επάρκειας, τις προϋποθέσεις εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραμμα για την στατική 

ενίσχυση του κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους της μη συμμόρφωσης όσον αφορά την 

στατική επάρκεια των κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 θ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των 

γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε 

μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη 

κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν 

χρήση κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 

πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη 

συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου, 

ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται 

ειδικό παράβολο, ως εξής: 

αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.  

ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ., 

γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ., 

δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 

5.000 τ.μ., 



54 
 

εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.. 

Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 

ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του 

παραβόλου. 

 Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του 

παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, 

ο μηχανικός υποχρεούται,  μέχρι τις 3.11.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή 

των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση 

υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών 

Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.» 

 

26. Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου της από 30.03.2020 

ΠΝΠ (Α’ 75), προστίθεται περ. (θ) στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 48 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), 

το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 48 

Υποχρεώσεις των Προμηθευτών 

 1. Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως: 

 (α) Να πληροφορούν τους Πελάτες τους για τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή, σύμφωνα 

με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 47. 

 (β) Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας, πληροφορίες 

ως προς τη δυνατότητα ένταξης του Πελάτη στις κατηγορίες των Ευάλωτων Πελατών και να 

συνδράμουν τον Πελάτη στην υπαγωγή του σε αυτές, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις 

ένταξής του. 

 (γ) Να παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στην Υπηρεσία 

Τελευταίου Καταφυγίου και προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια και στην Καθολική 

Υπηρεσία. 

 (δ) Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και τις 

διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 

 (ε) Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση των Πελατών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 (στ) Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα κατάλληλα μέτρα προστασίας των Ευάλωτων 

Πελατών. 

 (ζ) Να παρέχουν και να διασφαλίζουν την άμεση και εύκολη πρόσβαση στο Ερωτηματολόγιο 

Καταναλωτή Ενεργείας, που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάθε άλλου 

είδους πληροφορίες και έντυπα κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ. 

 (η) Να παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τους επιβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος. 

«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων: 
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 (θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας 

Προμήθειας, 

 (θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας, 

 (θγ) για τη διάθεση οποιοσδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, 

της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό 

δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί. 

 (θδ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες, 

 (θε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και 

 (θστ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη». 

«1α. Οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του 

νόμου υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασμού του άρθρου 8 του Κανονισμού 

994/2010, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους 

Προστατευόμενους Καταναλωτές που εξυπηρετούν είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η διαδικασία 

και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανόνα Εφοδιασμού καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

 2. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη στοιχεία σχετικά με: 

 (α) Τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε 

Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο. 

 (β) Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές 

C02, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα 

καυσίμων του Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος. 

 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνιστά και να διατηρεί καθ` όλη τη διάρκεια άσκησης 

της δραστηριότητας του επαρκώς στελεχωμένη, αναλόγως του αριθμού και των κατηγοριών 

Πελατών με τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 

 4. Κάθε Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης 

αιτημάτων και παραπόνων Πελατών. Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και 

παραπόνων καταρτίζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του 

Πελάτη κατά τη διαδικασία υποβολής τους, παρέχοντας του για τον σκοπό αυτόν κάθε 

αναγκαία πληροφορία. Η διαδικασία διενεργείται κατά τρόπο εύκολο, ανέξοδο και χωρίς να 

εισάγονται διακρίσεις ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες Πελατών. Η ΡΑΕ ελέγχει και 

παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες υποβολής 

και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων Πελατών κάθε Προμηθευτή. 

 5. Ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προμηθεύσει συγκεκριμένο Πελάτη εάν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη προς άλλον 

Προμηθευτή. Οι προϋποθέσεις άρνησης προμήθειας και διακοπής της παροχής πρέπει να 

είναι σαφώς διατυπωμένες και παρέχονται στον Πελάτη εκ των προτέρων και ιδίως κατά το 

στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας.» 

 

Β. Καταργούμενες διατάξεις 

 

1. Με την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 

75), καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019, το οποίο έχει ως εξής : 

 

«Άρθρο 49 

 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
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 1. Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α` 265) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής: 

 «9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής 

θα αναφέρεται ως Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, με σκοπό: 

 α) την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό 

σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και με Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, 

 β) τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους, 

 γ) τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, 

καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων, 

 δ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Ε.Π. ή συγκεκριμένα 

καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.» 

 2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών)», η οποία αναδιαρθρώθηκε με την κοινή υπουργική 

απόφαση 85334/ΕΥΘΥ 717/2015 (Β` 1825), καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που 

υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις οργανικές μονάδες της Επιτελικής Δομής, 

μεταφέρεται στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ και υπηρετεί σε αυτήν. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της 

καταργούμενης Υπηρεσίας ασκείται από την Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ. Οι αρμοδιότητες των στοιχείων 

ηη`, θθ`, ιι`, ιαια`, ιβιβ`, ιγιγ`, ιδιδ`, ιειε`, ιστιστ`, ιζιζ`, ιηιη`, κκ`, κακα`, κγκγ`, κδκδ` και κεκε` 

της παραγράφου 3 Α` (Αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού) του άρθρου 11 

του π.δ. 133/2017 (Α` 161) ασκούνται από την Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ. 

 «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών 

καθορίζονται η διάρθρωση της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, σε επίπεδο διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και 

μονάδων, οι αρμοδιότητές της, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής των 

Προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Μετά 

την έκδοση της ανωτέρω απόφασης προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ευθύνης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 (Α` 265).». 

 4. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ευθύνης της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014, Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ 

και Προϊστάμενοι των νέων οργανικών μονάδων τοποθετούνται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του 

προσωπικού που θα τοποθετηθεί, μετακινηθεί ή αποσπαστεί στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, 

διατηρούνται, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων. 

 5. Η παύση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών)» και η έναρξη 

λειτουργίας της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση προϊσταμένων 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και όχι αργότερα από τις «31.5.2020» και 

διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 6. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

πράξεις, καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους που υλοποιούνται 

από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών)» που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν 

να υλοποιούνται από την Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ 

αναλαμβάνει επιπλέον τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών)» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013. 

 7. Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της καταργούμενης με την παράγραφο 2 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 213 του 

ν. 4635/2019.» 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

 

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) 

 

 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) 

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 

75 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1 και 5 του 

άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 3 

του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, 

την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, την παράγραφο 5 του 

άρθρου 102 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος. 

 2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αμβλυνθούν οι 

συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή 

λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, να ενισχυθεί το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν 

κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν 

άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών 

μέτρων για την προστασία των πολιτών.  

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το 

έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων 

δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,  

 

 



 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο πρώτο 

 Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων 

 

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55) προστίθενται εδάφια ως εξής: 

 «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 είκοσι πέντε 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. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 

 

 1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους 

κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την 

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως εκάστοτε 

ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από 

αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις 

επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις 

κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της 

συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.  

β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να 

διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους 

εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα 

με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών 

ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των 

ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των 



 

υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις 

που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση 

των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής 

σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος 

πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα 

με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της 

παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό 

εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα 

στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.  

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

2. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το 

σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της 

παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου 

συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται 

με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, 

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται 

κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του 

κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού 

COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία 

του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 

εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική 

Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.  

3. Η παρούσα δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους 

την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά 

αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

 

Άρθρο τρίτο 

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 

 

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

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη 

μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». 



 

 2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 

νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και 

επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο 

τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών 

του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 

 1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» 

(ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα 

ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 

στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο 

πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του 

καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό 

που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παράγραφο 2 ημερομηνίες.  

2. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος 

μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 

Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.  

3. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το 

προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια 

κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι 

τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.  

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο 

από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου. 

5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη. 

 

Άρθρο πέμπτο 

Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων 

 

1. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του 

ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και οι προθεσμίες 

του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 



 

αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4605/2019.  

2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, 

αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο 

ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι 

συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της 

ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να 

χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον 

πιστωτή. 

Άρθρο έκτο 

Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

 

1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και 

οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020. 

2. Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 

4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της 

προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). 

3. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του 

άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή 

αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, 

αναστέλλεται έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 

4174/2013 σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που 

ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η 

Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν 

εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020.  

4. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά 

το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και 

την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες της παρ. 4 

και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν έχουν 

συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 

Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή 

αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες. 

5. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες αναστολής και 

παράτασης των παρ. 1, 3, και 4.  

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό 

Οικονομικών ή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη προθεσμία 



 

υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας 

για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

 6. Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση 

πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020. 

 

Άρθρο έβδομο 

Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών 

 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, διαβιβάζουν, κατόπιν συλλογικού ή 

εξατομικευμένου αιτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιριών παροχής πιστώσεων 

και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), τα απαιτούμενα 

στοιχεία εξατομίκευσης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου 

και, όταν απαιτείται, και κωδικό αριθμό δραστηριότητας, για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) και της παρ. 1 του όγδοου άρθρου, καθώς και του 

ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). 

2. Η διαβίβαση των ως άνω στοιχείων είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι τα 

υποκείμενα των δεδομένων δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη 

συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr, εντός 

προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

3. Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ως άνω στοιχεία εξατομίκευσης 

αποκλειστικά και μόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην 

αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των 

ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και περισσότερων 

μηνών. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο όγδοο 

Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων 

 

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με 

εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91) για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 

παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.  

 

 

 

 



 

 

Άρθρο ένατο 

Παράταση προθεσμιών ειδικού μητρώου ν. 4583/2018 

 

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό 

μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 

διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα 

δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 

Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 

4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων 

παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική 

εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός 

της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε 

ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο δέκατο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

 

Στο όγδοο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) προστίθεται 

παρ. 3, ως εξής: 

«3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 

εφαρμόζεται η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας 

ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω 

δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.»  

 

Άρθρο ενδέκατο 

Μερική καταβολή μισθωμάτων 

 

Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 

προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, 

καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».  

 

Άρθρο δωδέκατο 

Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων» 

 

Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας η 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 

της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου 

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

Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το διάστημα αναστολής των 

προηγούμενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο 



 

Πραγματικών Δικαιούχων. Το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των 

προηγούμενων εδαφίων δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) 

ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. 

 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 

 

Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις 

περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως 

άνω ειδικών καθεστώτων, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών 

επιβαρύνσεων και των προστίμων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ορίζεται πενταετής.». 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών 

 

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. 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, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market), με ευθύνη των 

διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η 

αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ 

τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται 

η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων». 

2. Όπου οι τοπικές δημοτικές αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα 

αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της διοικητικής τους ευθύνης, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να 

προβλέψουν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μείωση των 

συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, σε σχέση προς το ποσοστό που 

τυχόν ορίζεται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή της περ. ζ΄ της παρ. 2 του 

πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), σε ποσοστό 

που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αδειών. 

 

 

 

 

 



 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών 

 

1. Στην παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64) οι περ. (α), (β) και (γ) αντικαθίστανται ως εξής: 

«(α) χειρουργικές μάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύματα, (γ) αντισηπτικά μαντηλάκια, (δ) 

αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών 

παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο 

95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:  

«Τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη 

δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που 

υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες 

της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους». 

3. Στην παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μετά από αίτημα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς 

την αρχή του προηγούμενου εδαφίου, τα στοιχεία του μητρώου διαβιβάζονται προς την 

Επιτροπή». 

4. Στην περ. (α) του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

μετά από τη φράση «της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή)» προστίθεται η φράση: 

«καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του 

εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές».  

5. Στο τέλος του δέκατου έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, μπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, 

όσο και τα είδη των ανωτέρω προϊόντων». 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Αποστολή δεδομένων τιμών 

 

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 έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα 

υπεραγορών τροφίμων (super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 

2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να 

αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής που διατηρούν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Οργανισμός 

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ.  



 

2. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικότερα κριτήρια 

για την κλιμάκωση των κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου. 

3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των 

υπόχρεων της παραγράφου 1. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται όροι και 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων 

 

1. Η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση 

δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαμβάνουν ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση "Εναρμόνιση 

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής", καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και 

εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, 

συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως 

του τρόπου χρηματοδότησης αυτών. 

2. Η συνέχιση της χρηματοδότησης της παρ. 1 πραγματοποιείται υπό τον όρο της μη διπλής 

χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, 

συγχρηματοδοτούμενων ή μη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει η χώρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη 

συνέχιση και το ύψος της χρηματοδότησης ανά κατηγορία δράσεων και πράξεων, ιδίως σε 

σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

 

1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A΄ 

43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου 

απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα 



 

καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού 

που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση 

αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας 

σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι 

καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.  

2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε 

περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68).  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα 

για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα 

 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί 

με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους 

κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το 

επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

30ης Ιουνίου 2020.  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως 

την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 

30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, 

λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 

1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της 

εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.  

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 

που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή 

υπουργική απόφαση.  

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του 

καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της 

εργασιακής σχέσης.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών 

Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

 

 



 

Άρθρο εικοστό 

Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα 

 

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 δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/25-9-

2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ΄ 487), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 

6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων 

προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο  

Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ 

ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ 

 

1. Η ωριαία αντιμισθία καταβάλλεται στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών 

δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, 

ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων 

έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση, και για το χρονικό διάστημα 

απαγόρευσης λειτουργίας. 

2. Η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας καταβάλλεται 

στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που 

ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Τo ποσό που 

αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον 

ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να 

καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό 

διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.  

3. Το επίδομα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 92100/2018 απόφαση της Διοικητού του ΟΑΕΔ 

(Β΄ 6107) καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ 

Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων στα Κέντρα 

Προστατευόμενης Εργασίας για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ 

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίσταται, από την έναρξη 

ισχύος του, ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) 

μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 

 



 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) προστίθενται οι φράσεις «και να αναστέλλεται η 

είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων 

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής». 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 

βοηθήματος ανεργίας 

 

 Στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68) οι λέξεις «έως τις 31 Μαΐου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για δύο (2) μήνες από 

την ημερομηνία λήξης τους». 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών 

ατομικών επιχειρήσεων 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,  

β) μετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή της 

είσπραξης», 

γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό 

διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής. Η 

διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και ιδιοκτήτες 

ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 

20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)». 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το δέκατο 

τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) εφαρμόζεται 

και ως προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον 



 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους 

 

Στην παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64) μετά από τη λέξη "εργαζομένων" διαγράφονται οι λέξεις "του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων". 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού 

Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ 

 

1. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού 

κορωνοϊού COVID-19, που έχει έδρα στο Υπουργείο Υγείας. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: 

α) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για τον 

έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυλίων χρηματικών δωρεών του ειδικού 

λογαριασμού της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής  Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ) 

ΑΕ, που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και β) η 

αναζήτηση κάθε σχετικού εγγράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογημένης 

λογοδοσίας εκ μέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε 

χρήμα και με την απόδοση των προμηθευθέντων ειδών στις δημόσιες δομές υγείας. Η 

Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους και ως μέλη της 

ορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στους τομείς οικονομίας και 

προμηθειών.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από έναρξη ισχύος της παρούσας, συγκροτείται η Επιτροπή της παρ. 1, 

ορίζονται τα μέλη της, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους, ανατίθεται η παροχή 

γραμματειακής υποστήριξής της σε υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και καθορίζεται κάθε 

συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής που βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

από τον κορωνοϊό COVID-19. Η σύσταση και λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου αποσκοπεί 

στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού ενόψει της μεγάλης επίπτωσης του νοσήματος 

στον γενικό πληθυσμό, της ανάγκης καταγραφής επιδημιολογικών δεδομένων, φαρμακο 

επαγρύπνησης και άσκησης εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού 



 

τομέα. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό 

COVID-19 είναι: α) η άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-

19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του, β) η άμεση καταγραφή 

και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και 

παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, γ) η 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού 

COVID-19 και δ) η διαμόρφωση επαρκών επιδημιολογικών δεδομένων για την, επί τη βάσει 

των καταγραφών αυτών, αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια. Η σύσταση και η 

λειτουργία του Μητρώου διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και 

ιδίως την ενωσιακή νομοθεσία και τις ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, καθώς και τις σχετικές 

οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Τα δεδομένα που καταγράφονται στο αρχείο είναι το 

ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείμενα νοσήματα και η κατάσταση 

της υγείας του. 

2. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, ή Ο.Τ.Α, ή Ν. Π .Δ. Δ., ή Ν. Π .Ι. Δ., καθώς και κάθε 

ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το μητρώο και τον 

Ε.Ο.Δ.Υ. και μόνο στην περίπτωση που η καταγραφή μέσω του μητρώου δεν καθίσταται 

εφικτή, ενημερώνει με κάθε άλλο πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και ιδίως με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, με τηλεομοιοτυπία, με τηλεγράφημα και με τηλεφωνική επικοινωνία, για 

κάθε κρούσμα νοσήματος της παρ. 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του. Κάθε παράλειψη 

εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει διοικητική ποινή 

προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου ιδιωτικού φορέα 

υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση υποτροπής, 

έως οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη ιδιώτη ιατρού 

επιστημονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα των περ.  γ΄ και δ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).  

3. Κατά τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο 

επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 

119 [ΓΚΠΔ]). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία 

επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις 

κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται με 

κρυπτογράφηση. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 

λοιπά δεδομένα του συστήματος.  

4. Τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών 

από τον κορωνοϊό COVID-19 τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και 

το άρθρο 22 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), ιδίως δε εφόσον: 



 

 α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, 

ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή 

διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού 

δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας 

και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παρ. 3 

του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ, 

 β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της 

δημόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή η 

προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση της νόσου, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή 

εθνικών ρυθμίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 

των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του 

επαγγελματικού απορρήτου. 

5. Ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση και 

λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 

κορωνοϊό COVID-19 ορίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) 

ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση της μετάπτωσης 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, καθώς και την τήρηση υπό 

συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα 

των δεδομένων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος 

αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τηρώντας τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, 

ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της εν λόγω 

εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιφορτίζεται 

με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του 

ΓΚΠΔ. Οι υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσδιορίζονται 

στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

ιδίως:  

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων 

εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός 

εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε 

αυτήν την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική 

απαίτηση πριν από την επεξεργασία, 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό 

τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας 

της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με 

την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, να 

απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ 



 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του ΓΚΠΔ, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ, 

ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη 

πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο 

άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των 

επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, 

ιδίως μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από 

το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.  

6. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου 

επεξεργασίας, ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της 

εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του 

Ποινικού Κώδικα.  

7. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο 

πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα 

τους προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αρχειοθέτησης Εθνικού 

Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τα δικαιώματα εκείνα, που τους 

αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης. Στους αποδέκτες των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από 

τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την έννοια της περ. 9 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, περιλαμβάνονται 

ο εκάστοτε θεράπων ιατρός ή άλλος επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε 

δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών 

υγείας, καθώς και επαγγελματίες υγείας και δημόσιες αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης 

δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται 

να λάβουν πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 στο 

πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με 

το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των 

δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της 

επεξεργασίας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο 

Υγείας φορείς ή, ενδεχομένως, άλλοι φορείς του Δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον 

λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης του 

Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ψευδωνυμοποιημένες ή 

ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση 

ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω 

επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. 



 

Ειδικά για τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ισχύουν οι 

προβλεπόμενοι σκοποί επεξεργασίας της κείμενης νομοθεσίας. Ευρωπαϊκά Μητρώα 

Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 δύνανται να λαμβάνουν ψευδωνυμοποιημένες ή 

ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση 

ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων υποκειμένων, για τη διενέργεια στατιστικών ή 

επιστημονικών μελετών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19.  

8. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού 

παραβόλου, στατιστικής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον 

να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη 

λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται 

ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά, θέματα για: α) τη σύσταση και λειτουργία του 

συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, β) 

το περιεχόμενο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, γ) τη συλλογή, 

τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρούνται σε 

αυτό, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση 

στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, της 

καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, κατά την παράγραφο 

6, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της 

διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων 

και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και 

στατιστικούς λόγους, ε) θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών 

από τον κορωνοϊό COVID-19, με βάση τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του, στ) την 

άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) τους 

αποδέκτες των δεδομένων, η) τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 

υποκείμενα των δεδομένων, θ) το ύψος της συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση των 

στοιχείων της περίπτωσης η΄, καθώς και ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 

10. Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι επιτρεπτή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 

του ν. 4624/2019. Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδομένων από το Μητρώο σε 

ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η απαγόρευση επεξεργασίας του προηγούμενου 

εδαφίου δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. 

11. Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο σύστημα αρχειοθέτησης 

του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, ή λαμβάνει γνώση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή τα αφαιρεί, 

αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά 

προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των 

εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση 

και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) 

τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η 

πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

12. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 11 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό 

του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη 

έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) τουλάχιστον ευρώ. 



 

 

Άρθρο τριακοστό 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, οι 

πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών μονάδων αυξημένης 

φροντίδας (MΑΦ) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως 

δεσμευμένων ή διατιθέμενων ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δύναται να μετατρέπονται, 

ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες 

μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με απόφαση που λαμβάνει ο διοικητής ή συντονιστής 

του εκάστοτε νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δομής, εφόσον οι ανάγκες 

αυτές δεν δύνανται να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο. 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο  

Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19 

 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σε γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των 

αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την 

πληρέστερη και αμεσότερη υγειονομική τους φροντίδα σε νοσοκομεία της ηπειρωτικής 

χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

α) Να διατίθενται πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την 

αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. 

β) Να τηρείται κατάλογος από την οικεία Λιμενική Αρχή ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών και 

χειριστών τους, που διατίθενται οικειοθελώς και έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τη 

μεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη 

αποζημίωσης ή αμοιβής για τη διενέργεια της μεταφοράς. Η οικεία Λιμενική Αρχή συντάσσει 

τον σχετικό κατάλογο, τον οποίο παραδίδει στη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που αναλαμβάνει την ευθύνη 

της διακομιδής των ασθενών. 

γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς προσφερόμενο ιδιωτικό πλωτό μέσο για μεταφορά δια 

θαλάσσης ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή, εφόσον δεν καλύπτονται οι 

ανάγκες για τη μεταφορά ασθενών από τα οικειοθελώς προσφερόμενα ιδιωτικά πλωτά μέσα, 

ενόψει του πλήθους και της αυξημένης συχνότητας περιστατικών μεταφοράς διά θαλάσσης 

ασθενών στη συγκεκριμένη περιοχή, ή και ενόψει των ειδικών αναγκών διενέργειας των 

μεταφορών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο, δύναται να διενεργείται από την οικεία Λιμενική 

Αρχή επίταξη ιδιωτικού σκάφους από τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο κατάλληλων προς 

διακομιδή σκαφών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται αποζημίωση 

χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού σκάφους. 

2. Κατά τη διάρκεια της επίταξης η διαχείριση του σκάφους και η διάθεσή του προσωπικού 

του, καθώς και η κατοχή του τελούν υπό την ευθύνη της οικείας Λιμενικής Αρχής ή της 

Λιμενικής Αρχής της περιφέρειας ελλιμενισμού του επιτασσόμενου σκάφους. Ιδίως σε 



 

περιοχές στις οποίες παρατηρείται αυξημένη ανάγκη κάλυψης διακομιδών και μεταφοράς 

ασθενών, η επίταξη διενεργείται για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 

1, καθορίζονται η διαδικασία για την επίταξη ιδιωτικών σκαφών από τις Λιμενικές Αρχές, 

καθώς και η αμοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούμενων στον κατάλογο 

ιδιωτικών σκαφών και των επιταχθέντων σκαφών. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι 

αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών αμοιβής χρήσης και αποζημίωσης 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η 

επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης 

και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη 

παρατείνεται πέραν του διμήνου.  

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «O χρόνος απασχόλησης των 

τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην 

ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ 

μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο κατά τους όρους του παρόντος. Ο 

προσμετρώμενος κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς 

τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά 

την ειδίκευση».  

2. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης σύμφωνα με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται και προς τους ειδικευόμενους 

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα 

η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. Οι τελούντες υπό διαδικασία 

πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς σύναψη σύμβασης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο 

έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόμενη σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η 

τοποθέτησή τους. Η συναφθείσα σύμβαση κατά το προηγούμενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως 

σε περίπτωση περιέλευσης στο νοσοκομείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του τετραμήνου, της 

πράξης κανονικού διορισμού των ιατρών αυτών ως ειδικευόμενων στην οργανική τους θέση.  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση  

 

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 τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, ιατροί που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν 

στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για 

πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη 



 

υποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως 

η σύμβασή τους ως εξειδικευομένων.  

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

 

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, ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη 

διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό 

COVID-19.  

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των 

κείμενων εθνικών διατάξεων, να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την 

προμήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό COVID-

19, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α. 

για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση 

πώλησης και διάθεσης αντιδραστηρίων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη 

χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση 

των έκτακτων αναγκών. 

3. Το Ε.ΚΕ.Α., για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, δύναται για χρονικό διάστημα έως και 

τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση όλων των 

κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της Π.Υ.Σ. 33/2006 

(Α΄ 280), να προσλαμβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό 

βοηθητικό προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 

Εσωτερικών ορίζονται ο αριθμός του προσλαμβανόμενου προσωπικού, οι κλάδοι και οι 

ειδικότητες, τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψή του, τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, το ύψος των αμοιβών του προσλαμβανόμενου 

προσωπικού, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται το ποσό της έκτακτης 

επιχορήγησης του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών για τη διενέργεια 

προμηθειών, την πρόσληψη προσωπικού, την αγορά υλικών και μέσων προστασίας από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Συστήνεται, για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 30 

Ιουνίου 2020, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών που δεν 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε δομές δημόσιας υγείας, για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Ως δομές δημόσιας υγείας για τους σκοπούς του 

παρόντος ορίζονται τα νοσοκομεία δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, τα στρατιωτικά 

νοσοκομεία, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κάθε αντίστοιχη υγειονομική 

δομή, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του 



 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου. Ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω 

απασχόλησης δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος μοριοδότησης για την πρόσληψη στο 

Δημόσιο.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι 

όροι λειτουργίας του προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επαγγελματικές 

ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής δεδομένων των συμμετεχόντων εθελοντών, το 

αρμόδιο όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, τυχόν 

προβλεπόμενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζημιώσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος.  

3. Για τις ανάγκες υλοποίησης των παρ. 1 και 2 συστήνεται ηλεκτρονικό σύστημα 

αρχειοθέτησης με την επωνυμία «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19». Στο αρχείο τηρείται το 

σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της 

υλοποίησης του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ταυτοποίησης των 

υποκειμένων και αναγκαίων για τους σκοπούς του παρόντος δεδομένων υγείας των 

υποκειμένων. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σχετικά με το «Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19» είναι το Υπουργείο 

Υγείας, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του και, ιδίως, δια της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Υγείας. Ως αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να ορίζονται κατά το περιεχόμενο της κοινής 

υπουργικής απόφασης της παρ. 2 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι 

Υγειονομικές Περιφέρειες, οι Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές, ο Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την ασφαλιστική 

κάλυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής τους εργασίας, καθώς και άλλοι 

φορείς του Δημοσίου, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, για λόγους ουσιαστικού 

δημόσιου συμφέροντος. 

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 

12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, (γ) δικαίωμα 

διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), 

κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 

18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της 

συγκατάθεσης των υποκειμένων ισχύει για το μέλλον και δεν θίγεται η νομιμότητα των 

επεξεργασιών, οι οποίες βασίσθηκαν στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.  

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες 

κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη 

φαρμακευτική νομοθεσία, δύναται να προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά 



 

από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19 που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, χορήγηση φαρμάκων που έχουν 

λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς αποτελεσματικά για την 

καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου 

ορίζονται τα εγκεκριμένα προς χορήγηση θεραπευτικά σχήματα, με αναφορά στις δραστικές 

τους ουσίες, τη μορφή, την περιεκτικότητα και την ενδεικνυόμενη δοσολογία, και χορηγείται 

στους θεράποντες ιατρούς το δικαίωμα της χορήγησης της εγκεκριμένης κατά τα ανωτέρω 

αντιϊκής θεραπείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, στις κάτωθι κατηγορίες 

ασθενών: (α) σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει σοβαρή πνευμονία λόγω της έκθεσης στον 

ιό, (β) σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο με συμπτώματα ήπιας ή μέτριας βαρύτητας και 

στους οποίους συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή ηλικιακοί παράγοντες ή εργαστηριακές 

ενδείξεις για δυσμενή έκβαση λόγω υποκείμενων νοσημάτων.   

2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να επανεξετάζεται η χορήγηση των ως άνω 

θεραπευτικών σχημάτων, να τροποποιούνται τα σχήματα και οι δοσολογίες τους, να 

επικαιροποιούνται τα θεραπευτικά σχήματα σύμφωνα με την παρ. 1 και οι κατηγορίες των 

νοσούντων στους οποίους είναι ενδεδειγμένη η χορήγησή τους, λαμβανομένων υπόψη των 

νεότερων επιστημονικών, κλινικών και επιδημιολογικών δεδομένων. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες 

κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη 

φαρμακευτική νομοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 1ης 

Νοεμβρίου 2020 η διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων σε ασθενείς, μετά από την έκδοση 

της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρθρου, διενεργείται με απόφαση του 

θεράποντος ιατρού και υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 265 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τη χορήγηση φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων σε συγκεκριμένο ασθενή, συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από τα πεδία της πλατφόρμας, καθώς επίσης: (αα) έγγραφη συναίνεση για 

τη χορήγηση, κατόπιν ενημέρωσης του ασθενή ή συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων 

αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορηγήσει, (αβ) υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την 

αναγκαιότητα της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγησης του φαρμάκου και (αγ) έγκριση 

του Διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο. 

β) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φάρμακο εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων και ο ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόμενων 

στοιχείων, επικυρώνει τη γνωστοποίηση αναγράφοντας την ένδειξη «πλήρης γνωστοποίηση 

για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση του φαρμάκου από τον θεράποντα ιατρό. 

2. Στις περιπτώσεις του παρόντος, το Σ.Η.Π. του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως Μητρώο Καταγραφών 

χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 



 

COVID-19. Για τον λόγο αυτό, γνωστοποιούνται με την ανωτέρω διαδικασία στο Σ.Η.Π. όλες 

οι περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, που αφορούν σε ασφαλισμένους και άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και σε ανασφάλιστους.  

3. Η υποβολή αιτημάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία τους εντάσσονται στην επεξεργασία 

ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι απαραίτητη για 

λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας για τον 

κορωνοϊό COVID-19, χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η εν λόγω 

επεξεργασία υπόκειται σε κατάλληλα και ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων 

και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται αυστηρά η επεξεργασία των 

ανωτέρω δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία για λόγους δημόσιου συμφέροντος να έχει 

ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς 

από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΕΟΦ, του ΕΟΔΥ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και των Ειδικών Επιτροπών αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία και κάθε ένας εκ των άνω φορέων υπέχουν 

απόλυτη υποχρέωση τήρησης απορρήτου. 

4. Οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται να τηρούν τον εγκεκριμένο τρόπο διάθεσης των ως 

άνω φαρμάκων και να ενημερώνονται από την εγκεκριμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του 

Προϊόντος (Π.Χ.Π.), ιδίως ως προς τα λήμματα 4.3 (αντενδείξεις), 4.4 (ειδικές 

προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), 4.8 (ανεπιθύμητες ενέργειες) και 5.1 (κλινικά στοιχεία). 

5. Οι θεράποντες ιατροί τηρούν υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο Διευθυντής της 

κλινικής, όπου χορηγούνται τα φάρμακα αυτά, γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του 

ΕΟΦ με την ένδειξη “off label COVID-19” ανά δεκαπενθήμερο και νωρίτερα, οσάκις το κρίνει 

αναγκαίο, τα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ασθενών στους οποίους 

χορηγήθηκε η εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. 

6. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες και την επιστημονική κοινότητα. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως, σε περίπτωση που αποφασιστεί να 

χορηγηθεί η δυνατότητα λήψης των συγκεκριμένων θεραπευτικών σχημάτων και σε μη 

νοσηλευόμενους ασθενείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρόπος διάθεσης είναι 

εγκεκριμένος από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με την οικεία άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση 

αυτή, ο θεράπων ιατρός υπέχει όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις αναφοράς 

ανεπιθύμητων ενεργειών και δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για κάθε 

ασθενή. 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης 

σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι κατά τις κείμενες 

διατάξεις προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών σε εγκεκριμένη στην Ελλάδα κλινική 

δοκιμή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης 

πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον 



 

κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα των 

διατάξεων της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης «Όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε 

φάρμακα ανθρώπινης χρήσης («παρηγορητική χρήση»)» (Β΄ 558) υπό τους κάτωθι 

προβλεπόμενους όρους: 

α) Η φαρμακευτική εταιρεία που υλοποιεί πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης σε 

φαρμακευτική ουσία υπό κλινική δοκιμή για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 

(«υπεύθυνος προγράμματος») υποβάλλει στον ΕΟΦ αίτηση χορήγησης κατεπείγουσας 

προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης για το εν λόγω πρόγραμμα, με τα στοιχεία της παρ. 

2 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, πλην των αναφερομένων στα στοιχεία 

(γ) και (ζ). 

β) Ο ΕΟΦ αξιολογεί το αίτημα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του 

θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και, εφόσον χορηγήσει την κατεπείγουσα προσωρινή άδεια 

πρώιμης πρόσβασης, ο «υπεύθυνος προγράμματος» αναρτά στην ιστοσελίδα του τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού ασθενών 

και έντυπο υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό. 

γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής 

απόφασης και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, η ένδειξη της πρώιμης πρόσβασης για 

πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να στηρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία, η δε 

επιλογή της να αιτιολογείται με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις διαθέσιμες 

(εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα 

χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους, να 

στηρίζεται στο προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία και να ταυτίζεται με την ένδειξη 

για την οποία διεξάγονται κλινικές δοκιμές. 

δ) Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατά παρέκκλιση από τα 

οριζόμενα στην περ. (β) της παρ. 2, η δήλωση του θεράποντος ιατρού πρέπει να αιτιολογεί 

την επιλογή του με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις διαθέσιμες (εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα 

χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους και το 

προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία. 

ε) Για τη χορήγηση του φαρμάκου απαιτείται άπαξ γνωστοποίηση του προγράμματος στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της κάθε 

κλινικής ή μονάδας όπου χορηγείται. 

2. Ο «υπεύθυνος προγράμματος» υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στον ΕΟΦ τα 

συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους θεράποντες ιατρούς που αιτήθηκαν την 

ένταξη ασθενών στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις των θεραπόντων ιατρών και οι δηλώσεις της 

περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης, όπως αναφέρεται στην 

περ. δ΄ της παρ. 1, καθώς και τα στοιχεία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε το 

φάρμακο, διατηρούνται από τον «υπεύθυνο προγράμματος» επί πενταετία και 

υποβάλλονται στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν. 

3. Ο θεράπων ιατρός τηρεί υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο «υπεύθυνος 

προγράμματος», πέραν των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, γνωστοποιεί και στη 

Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΦ με την ένδειξη “πρώιμη-COVID-19” κάθε σοβαρή 

ανεπιθύμητη ενέργεια, καθώς και, ανά δεκαπενθήμερο, τα δεδομένα ασφάλειας και 



 

αποτελεσματικότητας των ασθενών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, καθώς και τον αριθμό 

αυτών ανά κλινική. 

4. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία δυνάμει των παρ. 2 και 3 στην Εθνική 

Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προς 

αξιολόγηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας 

Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και την επιστημονική κοινότητα. 

5. Εφόσον δεν υλοποιείται πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ 

της παρ. 1, εκδίδεται εξατομικευμένη κατεπείγουσα άδεια πρώιμης πρόσβασης, σύμφωνα 

με τα κριτήρια της περ. α΄ της παρ. 1, εφαρμοζομένων αναλόγως των προβλεπομένων στο 

άρθρο 8 της ως άνω υπουργικής απόφασης και στο παρόν.  

6. Επιπρόσθετα πληροφορικά στοιχεία που απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων του 

παρόντος ή τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης/αποκλεισμού ασθενών στο Πρόγραμμα, 

σύμφωνα με τα εκάστοτε προτεινόμενα από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, γνωστοποιούνται μέσω 

υποδείγματος στον Υπεύθυνο του Προγράμματος ή, για την περίπτωση της παρ. 5, στους 

αιτούντες θεράποντες ιατρούς. 

7. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 

υπουργικής απόφασης, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις ειδικές διατάξεις της παρούσας. 

 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19 

 

1. Κάθε συνταγή που εκτελείται και αφορά σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς φυλάσσεται 

επί διετία και αποζημιώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται έγκριση 

αποζημίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής, πλην των περιπτώσεων 

χορήγησης φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης 

σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τις οποίες το 

κόστος καλύπτεται από τον «υπεύθυνο πρώιμης πρόσβασης».  

2. Σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε 

νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, για τη συνταγογράφηση 

των οποίων στην εγκεκριμένη τους ένδειξη απαιτείται, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας 

τους, ιατρική συνταγή, το αρμόδιο φαρμακείο εκτέλεσης φυλάσσει επί διετία αντίγραφο της 

συνταγής, το οποίο φέρει την υπογραφή του ασθενή. 

3. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί έγγραφη συναίνεση του ασθενούς, 

των συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων του, ο θεράπων ιατρός δύναται να τη λάβει 

με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms ή έστω προφορικά, 

βεβαιώνοντας τούτο στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει για τη χορήγηση του 

φαρμάκου.  

4. Κάθε έκτακτη εισαγωγή που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας προϋποθέτει 

άδεια έκτακτης εισαγωγής από τον ΕΟΦ, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 8 του 

ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) και 

της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 

1049). 



 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

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 Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα 

έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης των οποίων 

είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), καθώς και για την εξ 

αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημόσιων φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις.  

2. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς 

ανάδοχος προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων της παρ. 

1, προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη 

δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο 

κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να 

προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 

στην περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω της αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

4. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά 

λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου 

που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων 

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό 

των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), 

ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 

119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που 

συστήνονται για τον σκοπό αυτό. 

 

 



 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

 

Στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 

προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη 

τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020». 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

1. Έως τις 31 Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των δημοτικών και περιφερειακών 

συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου 

συμβουλίου.  

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), με απόφαση του οικείου δημάρχου είναι 

δυνατόν να: 

α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, 

κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης 

αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων 

αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  

β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή 

ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και 

την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη 

εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.  

Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται 

για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.  

3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η φράση «με τη διαδικασία της απευθείας 

διαπραγμάτευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),» . 

β) Στην παρ. 10 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η φράση «με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων,» διαγράφεται. 

4. α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω Σύνδεσμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και 



 

δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως 

πηγής χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.». 

β) Η ισχύς της περ. (α) ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 4600/2019. 

5. α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους 

μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, 

έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την 

παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο 

αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις 

από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την 

έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι 

δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το 

προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 

2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

64) εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, 

να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το 

μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω 

επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές 

επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.  

6. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως 

τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους.  

7. Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από τις 23 

Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών 

της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να 

προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων 

για την προστασία της δημόσιας υγείας.  

 

 

 

 

 



 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017 

 

Το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται, ως εξής :  

«Άρθρο 69 

  

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής 

«Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και 

την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, 

της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών 

επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση 

δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  

2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη 

κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε 

λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται 

από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

β) Για την άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων και 

επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και 

υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο 

Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη 

κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε 

λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται 

από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται 

τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης 

και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης χρηματοδότησης, ο 

έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο 

τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την 

αποπληρωμή των δανείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ.  1, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.  

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β΄ της παρ. 2. Η 

χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς 



 

προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που 

ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή 

εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται 

το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που 

μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν.  

4. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από 

πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Χρέη 

εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της 

ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.  

5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για 

τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ 

της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Στο αίτημα ένταξης 

αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, 

άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016 δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα για 

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, 

στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. 

6. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272). 

7. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία 

αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) μηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως 

και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής 

της. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας 

μετακίνησης, όπου απαιτείται. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 

Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών  

 

1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται, ως εξής: 



 

«9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η 

οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, 

με σκοπό: 

α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του 

προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, σε σχέση 

με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, 

γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167).  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 

πλέον της περ.  γ΄. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) 

μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραμμάτων 

αναπτυξιακών δανείων του Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου φορέα 

διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών.». 

2. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) καταργείται. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα 

 

1. Η παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) δεν καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 

και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του άρθρου 

14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). 

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 όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις Ανακοινώσεις πρόσληψης 

προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ 

εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα 

ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων. 

Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η 

αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω 

των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει 

αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19. 

Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης 

υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. 



 

2. Οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, 

διευθύνσεων και τμημάτων δεν καταλαμβάνoνται από την αναστολή που προβλέπεται στην 

παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να προβλεφθεί 

με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρμόδιου οργάνου, 

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 όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών 

φιλοξενίας 

 

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και 

καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με 

απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων 

παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την 

εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον 

δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που 

επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο 

λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η 

εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται 

κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 

77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία 

αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης 

 

1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου ή 

ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της 

Χώρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, απαιτείται αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή του νόμιμου 

αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή ο νόμιμος 

αναπληρωτής του αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 

έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην 

περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από 

τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα 

που ασκούν. 



 

2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των 

Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του 

Καταστήματος Κράτησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του άδειες κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 1.  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  

υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών  

που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ 

 

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έκδοση της παρούσας, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες 

νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων του Υπουργείου 

Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ και οι οποίοι 

προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται από τις οικείες προξενικές 

εισπράξεις. Aν αυτές δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη Αρχή της 

Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τα μέλη 

των οικογενειών των υπαλλήλων που διαμένουν με αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού 

Εξωτερικών είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου των ανωτέρω Αρχών της Εξωτερικής 

Υπηρεσίας, καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεσή τους από τον κατάλογο, ανάλογα με την 

πορεία εμφάνισης, περιορισμού ή διάδοσης του ιού.  

2. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δαπάνες δεν υπερβαίνει το ποσό που αυτοί 

θα κατέβαλλαν με βάση τις κείμενες διατάξεις ως συμμετοχή στην αντίστοιχη δαπάνη 

νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής πράξης που 

προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, εάν αυτή παρεχόταν στην 

Ελλάδα. Για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθάρισή 

τους, ακολουθείται όμοια διαδικασία με αυτή της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 3566/2007 

(Α΄  117). 

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο πεντηκοστό 

Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών 

 

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

εστιών των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. (στ) του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19, 

το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δύναται να συνάπτει δημόσιες 

συμβάσεις με τουριστικό κατάλυμα της παραγράφου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20035/22.3.2020 (Β΄ 987) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών για τη 



 

στέγαση των δικαιούχων που ορίζονται στην περ. (στ) της ίδιας παραγράφου, μέσω της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί 

δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.  

 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο  

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα 

 

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) έχουν το δικαίωμα επιλογής 

και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο, 

υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υπ’ αρ. 125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄ 2433). Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα για το 

διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών, 

προσφέρεται μόνο σε έντυπη μορφή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να 

προμηθευθούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1) 

ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης εθνικής διάταξης.  

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ο κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 2 του 

άρθρου 3 της υπ’ αρ. 125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών δύναται να διευρύνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

του οικείου Α.Ε.Ι. με την προσθήκη επιπλέον διδακτικών, ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων, 

συγγραμμάτων ηλεκτρονικής μορφής, μόνο κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος το 

υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που ορίζεται στα 

άρθρα 3 και 4 της ως άνω απόφασης.  

Η περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής και προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων του 

παρόντος ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των Α.E.I. σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018  

 

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει 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 και υφίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η διαδικασία προσδιορισμού των 

οφειλόμενων ποσών των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 4559/2018 (Α΄142), έκδοσης 

και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών από τους Ειδικούς 

Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες 

λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 



 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι.. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 

προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υφίσταται 

οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη μη είσπραξη των ως άνω ποσών 

ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.  

 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας 

 

Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως την 31η Μαΐου 2020, η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του 

στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 

 

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 795), έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του 

κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).». 

2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 

209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013». 

3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του 

παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.» 

4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του 

ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων 

εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν 

κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 

4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 

παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του 

άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η 

Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020.  

 



 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα  

 

1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, 

εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, 

μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να 

προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη 

λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά παρέκκλιση των 

έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που 

εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Η επιχείρηση 

ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρεση αυτή προμήθεια θα 

λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας του 

πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά με σκοπό την παράδοση των ζητούμενων υλικών ή 

ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για 

την προστασία της δημόσιας υγείας.  

2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται περ. (θ) ως 

εξής:  

«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων: 

(θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας 

Προμήθειας, 

(θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας, 

(θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, 

της σύμβασης Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Το υλικό αυτό 

δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί,  

(θδ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες, 

(θε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης και 

(θστ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, εμπρόθεσμη ή μη.» 

β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις Προμήθειας που είναι σε 

ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της.  

γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν διατάξεις νόμου ή κανονιστικών 

πράξεων που ρυθμίζουν αντίθετα τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα. 

3. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες: 

αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30η 

Ιουνίου 2020. 

αβ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή 

επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με 

υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 

 β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες:  



 

βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η 

Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

ββ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή 

επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με 

υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 1η Ιουλίου μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

βγ) Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Β΄ 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών 

Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.  

βδ) Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του 

ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.  

 γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η προθεσμία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς 

Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και 

για την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), το πέρας της οποίας 

εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι την 

30η Ιουνίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 

μουσείων 

 

Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των εισιτηρίων, μεμονωμένων και ενιαίων, 

αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που εκδόθηκαν έως την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, με μειωμένη τιμή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), καθορίζεται η ημερομηνία ισχύος των εισιτηρίων, καθώς και όλες οι 

αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του 

παρόντος. 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων 

 

Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και όχι πέραν της 

31ης Οκτωβρίου 2020, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ, επιτρέπεται η συνέχιση 

της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΤΑΠ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 



 

ορισμένου χρόνου, με την προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθείσα καταληκτική 

ημερομηνία ο χρόνος συνεχούς απασχόλησης κάθε συμβασιούχου είναι μικρότερος των 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας το προσωπικό 

αυτό προσελήφθη. Η παράταση της παρούσας δεν νοείται ως νέα σύμβαση. 

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο 

Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 

επωνυμία “Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού”, η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2020, παρατείνεται 

μέχρι την 31η Μαΐου 2020.  

Άρθρο πεντηκοστό ένατο 

Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 

 

Παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών 

Ελλάδος” μέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι προκηρυχθείσες αρχαιρεσίες για την εκλογή των 

Εφορειών των Τμημάτων και των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης διενεργούνται και 

ολοκληρώνονται από τις ήδη εκλεγείσες Εφορευτικές Επιτροπές.  

 

Άρθρο εξηκοστό 

Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων 

 

Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 

αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν 

κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται 

σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων 

μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε 

διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν 

προβλεπόμενη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.  

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

 

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών 

Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών. 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών  

 

1. Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της 

διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλειστική 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, 

τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης επιλεξιμότητας, τα 

μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή 

της παρ. 1. Η περίοδος εφαρμογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα 

έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1, δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών 

ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι 

δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής 

της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.  

 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας 

 

1. α) Η χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για όσους 

δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο 

(2) μήνες από τη λήξη της, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), 

εκτός εάν εφαρμόζεται η περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού.  

β) Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που 

αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 

226), για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, 

παρατείνεται κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων έως την 31η Μαΐου 2020. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περιπτώσεων (α) και (β). 

2. α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω 

των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από 

την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων 

τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων 

τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, 



 

δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως 

προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συμβάσεις ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων 

ολικού μήκους είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν 

παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται ομοίως να ανασταλούν. Η αναστολή των 

συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος 

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

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του 

κορωνοϊού COVID-19.  

β) Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή είτε λόγω 

εφαρμογής των διατάξεων της περ. (α) είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων με εντολή 

δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, είναι 

δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι 

επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, 

τουριστικών πλόων, πλόων θαλάσσιων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνών πλόων, των 

οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020, έως την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του 

ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.  

δ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 

οποιαδήποτε οφειλή.  

ε) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που εμπίπτουν στις περ. (α) και (β) 

απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.  

στ) Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις 

ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, υποβάλλεται άμεσα από τον πλοιοκτήτη στο Ναυτικό 

Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του. Η δαπάνη της πλήρους 

ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί 

να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύσασα συλλογική 

σύμβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδομάτων των άρθρων 84 και 85 του π.δ. 

913/1978 (Α΄ 220). 

ζ) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

η) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Ν.Α.Τ., με την οποία δηλώνει τους 

ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή ή και διακοπή, κατά 

την έννοια των περ. (α) έως (γ), συνοδευόμενη από έγκριση της αρμόδιας αρχής για την 

περίπτωση που η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, 

το Ν.Α.Τ., κατόπιν σχετικών οδηγιών, συντάσσει καταλόγους δικαιούχων ναυτικών προς 

λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού και τις αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου.  

θ) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό και στη 

Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο που έχει διακόψει τους πλόες του.  

ι) Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση των ναυτικών 

στις Λιμενικές Αρχές. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προβαίνει στην καταχώρηση εγγραφής 

«αναστολή σύμβασης από … έως … » σε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικών φυλλαδίων και 



 

τηρεί ειδικό αρχείο με καταλόγους αιτηθέντων ναυτικών τους οποίους αποστέλλει στον Οίκο 

Ναύτου, ο οποίος αποδίδει τα ποσά.  

ια) Εφόσον οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές δεν υποβάλουν την οικεία 

υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών 

δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων 

οφειλών προς το Δημόσιο. 

ιβ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα 

σχετικό για την εφαρμογή της παρούσας.  

3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), με τις οποίες καθορίζεται η οργανική 

σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών 

πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής συνολικής 

απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 

ν.μ., παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 30ή Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών  

 

Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που 

έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με της διατάξεις της Διεθνούς 

Σύμβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου 2020 χορηγείται 

παράταση ισχύος έξι (6) μηνών. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά 

επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας 

αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται μέχρι την 

ημερομηνία της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου.  

 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο 

Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 

 

1. Η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση δύναται να υλοποιείται 

από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

με τη μορφή της ασύγχρονης ή/και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί 

όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του 

επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται εξ αποστάσεως. Με όμοια απόφαση 

προβλέπονται τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Σπουδών των 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, καθώς και στους Κανονισμούς των λοιπών Δημόσιων Σχολών 

Εμπορικού Ναυτικού. 

3. 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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του 

συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φορέων και 

υπηρεσιών που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών 

διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί δε και 

μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και τις 

υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να κατανέμονται και να 

διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, καθώς 

και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

4. 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 διδασκαλίας, της εξ αποστάσεως 

παροχής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των 

πολιτών, των σπουδαστών και των ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε 

σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την: α) προμήθεια φορητών ή 

σταθερών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων, καθώς και προμήθεια του αναγκαίου 

υλικού, και γ) παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και τηλεργασίας εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού προσωπικού των Δημόσιων Σχολών 

Εμπορικού Ναυτικού. 

Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Παράταση πιστοποιητικών πλοίων  

 

Σε πλοία υπό ελληνική σημαία στα οποία δεν είναι δυνατή, εντός των καθοριζομένων από 

την κείμενη νομοθεσία χρονικών διαστημάτων και για λόγους που αφορούν στην εφαρμογή 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διενέργεια μίας ή 

περισσότερων εκ των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, 

ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση 

παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή περισσοτέρων από τα αντίστοιχα 

κυβερνητικά πιστοποιητικά και των σχετιζόμενων με αυτά πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και 

αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθμού, δύναται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου 

διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας λήξης των 

παραπάνω πιστοποιητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 

από την ημερομηνία λήξης τους. Η ως άνω παράταση χορηγείται απευθείας από τον φορέα 

που εκδίδει τα ως άνω πιστοποιητικά με παράλληλη ενημέρωση, όπου απαιτείται, του 

Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

 



 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο 

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών 

 

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/6.3.2019 εγκριτικής 

απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) για την 

πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς παρατείνεται για έξι 

(6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή από τις 6 Μαρτίου 2020. Με απόφαση του 

Συμβούλιου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται ανακατανομή των θέσεων της εν λόγω Π.Υ.Σ..  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, καθώς και 

κάθε άλλο ζήτημα συναφές με την πρόσληψή τους. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής   

 

1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 

13 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού 

περιεχομένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχομένου έως την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας, το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε εννέα 

(9) ετήσιες δόσεις, με ισάριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του 

Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, 

καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν 

καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας, ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες 

δόσεις. 

2. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

4339/2015, ειδικά αναφορικά με τους ως άνω κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 

ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλλουν οιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας εντός του 

ημερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια 

που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμερισθεί 

αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλει έκαστος υπερθεματιστής και θα 

προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ. 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό ένατο 

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, 30 Μαρτίου 2020 

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

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». 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

                                                       

                                                                                                                       Αθήνα,  14  Απριλίου 2020 
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       Αριθμ.  94 / 10 / 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 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις" (Α΄ 75)» 

 
 
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε, η 
ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και συγκεκριμένα, προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
 ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα: 
 
1.α. Προβλέπεται έκπτωση ποσοστού 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη 
Φορολογική Διοίκηση, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων του άρθρου 2 της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π.(επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού), με 
ημερομηνία καταβολής από την 30ηΜαρτίου 2020 έως και την 30ηΑπριλίου 2020, εφόσον 
αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το ποσό της 
δόσης, σε περίπτωση οφειλών, που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης. 
β. Εξαιρούνται από το ανωτέρω ευεργέτημα οι οφειλές από Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους 
φόρους, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης καθώς και οφειλές που 
προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.    
                                                                                            (άρθρο πρώτο της Π.Ν.Π.) 
2.α. Αναστέλλονται, από την 30ηΜαρτίου 2020 και μέχρι την 31ηΜαΐου 2020, οι προθεσμίες 
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων, που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά 
τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από 
την επιδημία του κορωνοϊού. 
β. Δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις 
ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. από την 1ηΑπριλίου 2020 και 
εφεξής, οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό κύρωση Π.Ν.Π. δεν 
δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αξίας των 
αξιογράφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου 
μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, από αυτό, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού 
έτους. Εξαιρούνται κομιστές, που ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων, που παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της 
επιδημίας του κορωνοϊού. 

(άρθρο δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
3.α. Δύναται να χορηγείται κρατική ενίσχυση, επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή 
της «επιστρεπτέας προκαταβολής», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της 



 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
β. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις 
χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα 
στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των 
δικαιούχων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης 
ρύθμισης.                                                                                                        (άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π.) 
4.α. Καταβάλλεται, για το έτος 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του 
καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, στο πάσης φύσεως προσωπικό τόσο των 
νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας όσο και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
β. Η ανωτέρω παροχή, η οποία είναι ακατάσχετη, χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο 
δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 16ηΔεκεμβρίου 2019 
μέχρι και την 15ηΑπριλίου 2020. 
γ. Ορίζονται οι υπάλληλοι ή το προσωπικό που εξαιρείται από την εν λόγω οικονομική 
ενίσχυση.                                                 (άρθρο τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
5.α. Αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων, οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων 
των διατάξεων που αφορούν: (i) στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
επιχειρήσεων και (ii) στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης στο πλαίσιο προστασίας της 
κύριας κατοικίας, υπό την αίρεση της εμπρόθεσμης υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης. 
β. Παρατείνονται ή αναστέλλονται οι προθεσμίες υποχρεώσεων, που προβλέπονται στον 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
                                                                                         (άρθρα πέμπτο και έκτο της Π.Ν.Π.) 
6.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαβίβαση, από τα προβλεπόμενα Υπουργεία, σε 
πιστωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες παροχής πιστώσεων καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων του ν.4354/2015, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης, που αφορούν 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. 
β. Οι εν λόγω φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν τα ως άνω στοιχεία εξατομίκευσης, 
αποκλειστικά και μόνο, για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην 
αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και 
περισσότερων μηνών.                                                                             (άρθρο έβδομο της Π.Ν.Π.) 
7. Παρατείνεται, έως τις 30 Ιουνίου 2020, αντί για την 30ηΑπριλίου 2019 που λήγει, η 
προθεσμία δημοσιοποίησης των οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες 
μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τη χρήση του οικονομικού έτους 2019.   
                                                                                             (άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π.) 
8.α. Παρατείνονται για το έτος 2020, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι προθεσμίες για την 
υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 
του ν.4583/2018 των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που ασκούν ως 
δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 
β. Με υ.α. μπορεί να παρατείνονται οι ανωτέρω προθεσμίες, εφόσον παραμένουν σε ισχύ 
κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

(άρθρο ένατο της Π.Ν.Π.) 
9. Εφαρμόζεται η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν.2859/2000) περί ειδικών απαλλαγών από Φ.Π.Α. και στην αποδοχή δωρεών ειδών 
ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων πάσης φύσεως, που προέρχονται από τρίτους, για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.      (άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π.) 
 



 

10. Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α, με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και 
προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δεύτερου άρθρου 
της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων επαγγελματικών 
μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας.  (άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π.) 
11. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων διατάξεων, η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παραγράφου4 του άρθρου 20 του ν.4557/2018, με 
δυνατότητα παράτασης με κ.υ.α., για διάστημα ίσης διάρκειας.                                               
(άρθρο δωδέκατο της Π.Ν.Π.) 
12. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.) και 
συγκεκριμένα: 
 Συμπληρώνεται το άρθρο 55 του ν.4487/2017 και παρατείνεται, οριζόμενη 
πενταετής, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων 
και των προστίμων του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), για τις περιπτώσεις που δεν 
έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ειδικών καθεστώτων της τελωνειακής 
αποταμίευσης ή/και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, με την επιφύλαξη της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη βεβαίωση των δασμών.                             (άρθρο δέκατο τρίτο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1.α. Επανακαθορίζεται η τηρούμενη αναλογία ασφαλούς προσέλευσης των καταναλωτών 
στα καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (supermarket), σε δεκαπέντε (15) τ.μ. ανά άτομο 
από δέκα (10) τ.μ., που ισχύει σήμερα. 
β. Δύνανται οι τοπικές δημοτικές αρχές να προβλέψουν, περαιτέρω μείωση των 
συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών της 
διοικητικής τους ευθύνης, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται σε κ.υ.α., εφόσον 
θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης αυτών και σε ποσοστό που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αδειών. 

(άρθρο δέκατο τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
2. Θεσπίζονται περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής 
προστασίας και προσωπικής υγιεινήςκαθώς και για την ενημέρωση των καταναλωτών. 
Ειδικότερα: 
- Προστίθενται η αιθυλική αλκοόλη και τα τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του 
κορωνοϊού στα προϊόντα για τα οποία οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην 
αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης μεσιτείας, διακίνησης και διανομής 
φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην 
Ελληνική Επικράτεια, οφείλουν να υποβάλλουν με δήλωσή τους, στην αρμόδια αρχή, 
στοιχεία των αποθεμάτων τους. 
   - Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, προμηθειών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης του ν.4412/2016, για την ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων 
επικοινωνίας με τους καταναλωτές. 

(άρθρο δέκατο πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
3.α. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών 
τροφίμων(super market) και των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερέβαινε, 
το έτος 2018, τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, να αποστέλλουν τα 
δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-
Καταναλωτής που διατηρούν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 



 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας Α.Ε., για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων. 
β. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 
από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης κατά περίπτωση.                                                         (άρθρο δέκατο έκτο ης Π.Ν.Π.) 
4. Συνεχίζεται, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, η χρηματοδότηση του συνόλου των 
πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 και οι 
οποίες περιλαμβάνουν:i) τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει 
ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ii) ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή 
λειτουργίας για τον ίδιο λόγο καιiii)δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών 
δομών και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης 
αυτών. 

(άρθρο δέκατο έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 
1. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών, κατά ποσοστό είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%), επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία 
επιλογής ή κατάταξής τους, στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές 
περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020, υπό την οριζόμενη 
εξαίρεση. 

(άρθρο δέκατο όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα, στις επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η 
επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και στις 
επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των 
αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, να καταβάλλουν το 
επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην κείμενη 
νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ηςΙουνίου 2020(η κανονική καταβολή 
του προβλέπεται τη Μεγάλη Τετάρτη ή το αργότερο έως την 30η Απριλίου). 
β. Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
αναστολής της εργασιακής σχέσης των απασχολουμένων στις προαναφερόμενες 
επιχειρήσεις, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.                                            
(άρθρο δέκατο ένατο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, από υπαλλήλους του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων 
και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων 
ρυθμίσεων. 

(άρθρο εικοστό της Π.Ν.Π.) 
 
4. Καταβάλλεται και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των εκτάκτων μέτρων 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού: 



 

   - η ωριαία αντιμισθία, στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών 
του Ο.Α.Ε.Δ., η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω 
των ως άνω έκτακτων μέτρων, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση, 
   - η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας, στους 
μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. βάσει 
των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της 
πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ο.Α.Ε.Δ., από εθνικούς ή άλλους 
πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης και των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, 
   - το επίδομα, που προβλέπεται στην υπ’ αρ.92100/2018 απόφαση της Διοικητού του 
Ο.Α.Ε.Δ., στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ.) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των 
καταρτιζομένων στα Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας.   (άρθρο εικοστό 
πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
5. Μετατίθεται, η έναρξη ισχύος του π.δ.70/2019 (Οργανισμός Ο.Α.Ε.Δ.), μετά την 
παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (2.7.2019), αντί οκτώ (8) μηνών που ισχύει σήμερα.   
           (άρθρο εικοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
6. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με κ.υ.α., της είσπραξης ληξιπροθέσμων 
οφειλών ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την εμφάνιση 
και διάδοση του κορωνοϊού. 

(άρθρο εικοστό τρίτο της Π.Ν.Π.) 
 
7. Επαναπροσδιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρατείνεται η διάρκεια 
της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του 
βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(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-Ε.Φ.Κ.Α.-τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., τ. Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., τ. 
Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του 
έτους 2020.[Για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, αντί έως τις 31 Μαΐου που 
ορίζεται από το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.].             
(άρθρο εικοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
8.α. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις επί της παραγράφου2 του άρθρου όγδοου της 
από 20.3.2020 Π.Ν.Π., σχετικά με τα μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς 
απασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων. 
β. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις ο τρόπος και το χρονικό διάστημα 
εξόφλησης των σχετικών απαιτήσεων (καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δόσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών), για τους οριζόμενους 
επαγγελματίες απασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. 

(άρθρο εικοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
 
9. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στον e-E.Φ.Κ.Α., τον 
Ο.Α.Ε.Δ. και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων, να συνάπτουν 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 εικοστό έκτο της Π.Ν.Π.) 
 
10. Αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της παραγράφου1 του άρθρου δέκατου ένατου της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. σχετικά με τους εργαζόμενους στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί 
η μέθοδος της τηλεκατάρτισης, για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

(άρθρο εικοστό έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα, 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 
1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού 
Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19 της εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ.) Α.Ε., που διενεργούνται με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19. Με κ.υ.α., καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.    (άρθρο εικοστό όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
2.α. Συνιστάται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον 
κορωνοϊό, στο οποίο συλλέγονται και τηρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
ασθενών. 
β. Ανατίθεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α.) Α.Ε., 
η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. 
γ. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παράβολου, να 
δημοσιεύει ή να χορηγεί στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία. Με κ.υ.α., 
ρυθμίζονται ειδικότερα τεχνικά ζητήματα καθώς και το ύψος της συνδρομής ή του 
παράβολου για τη διάθεση των στοιχείων. 
δ. Προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων (φυλάκιση και χρηματική ποινή) σε 
όποιον χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου 
Ασθενών από τον κορωνοϊό ή παρανόμως λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κ.λπ. 

(άρθρο εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής, ως προς τη χρήση τους, των πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεων θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 
(Μ.Α.Φ.) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων κ.λπ. σε κλίνες Μ.Α.Φ. ή 
και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), με απόφαση που λαμβάνει ο 
διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου κ.λπ., εφόσον οι 
ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο, για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων και εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού.                                    
(άρθρο τριακοστό της Π.Ν.Π.) 
 
4.α. Παρέχονται, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη 
διάδοση του κορωνοϊού, σε γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας, στις οποίες δεν είναι 
δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από 
κορωνοϊό, για την πληρέστερη και αμεσότερη υγειονομική τους φροντίδα σε νοσοκομεία 
της ηπειρωτικής χώρας, οι δυνατότητες: 



 

i) διάθεσης πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την 
αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, 
ii) οικειοθελούς διάθεσης ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών, από τα εγγεγραμμένα σε 
κατάλογο κατάλληλων προς διακομιδή σκαφών, που συντάσσει η οικεία Λιμενική Αρχή, με 
πρόβλεψη αποζημίωσης ή αμοιβής για τη διενέργεια της μεταφοράς, 
iii) επίταξης από την οικεία Λιμενική Αρχή ιδιωτικού σκάφους από τα εγγεγραμμένα 
στον ως άνω κατάλογο, με αποζημίωση χρήσης. 
β. Με κ.υ.α., καθορίζονται η διαδικασία επίταξης ιδιωτικών σκαφών από τις Λιμενικές 
Αρχές, η αμοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχωρούμενων στον κατάλογο ιδιωτικών 
σκαφών και των επιταχθέντων σκαφών και οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των 
ποσών αμοιβής χρήσης και αποζημίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(άρθρο τριακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
5.α. Προσμετράται, ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης των 
τοποθετούμενων ιατρών άνευ ειδικότητας που απασχολούνται σε νοσοκομεία ενόψει της 
ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού. 
β. Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης, στο νοσοκομείο προτίμησης των 
αιτήσεων ειδίκευσής τους, των ειδικευόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 
τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το 
Υπουργείο Υγείας με σύμβαση ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.          (άρθρο 
τριακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
6. Παρέχεται, ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού και πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, η δυνατότητα σε ιατρούς 
που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως 
επικουρικό προσωπικό, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή 
παραίτησης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 

(άρθρο τριακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.) 
 
7. Διευρύνεται ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων και περιλαμβάνεται σε αυτόν η διενέργεια εργαστηριακών 
εξετάσεων για τη διάγνωση νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.Ειδικότερα, παρέχεται στο 
Ε.ΚΕ.Α., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η δυνατότητα: 
α. να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικού και 
αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό. 
β. να προσλαμβάνει επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και λοιπό 
βοηθητικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα έως και τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη 
ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων. Με κ.υ.α., ορίζεται το ποσό της έκτακτης 
επιχορήγησης του Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την κατά τα 
ανωτέρω διενέργεια προμηθειών, πρόσληψη προσωπικού κ.λπ. 

(άρθρο τριακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 

8.α. Συνιστάται, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων 
ρυθμίσεων και έως και τις 30 Ιουνίου 2020, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης σε 
δομές δημόσιας υγείας ενήλικων πολιτών, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τηρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης με την επωνυμία «Αρχείο 
Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19». 



 

β. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του προγράμματος, τυχόν 
προβλεπόμενα έξοδα κίνησης ή άλλες αποζημιώσεις κ.λπ. 

(άρθρο τριακοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
 
9.α. Παρέχεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες κατάλληλες 
θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 
1ηςΝοεμβρίου 2020, η δυνατότητα χορήγησης από θεράποντες ιατρούς φαρμάκων που 
έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς αποτελεσματικά 
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η συνταγή που 
εκτελείται, φυλάσσεται επί διετία και αποζημιώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 
β. Θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης 
πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον 
κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι ισχύουσες προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών 
σε εγκεκριμένη στην Ελλάδα κλινική δοκιμή. Το κόστος της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής 
καλύπτεται από τον «υπεύθυνο πρώιμης πρόσβασης». 

(άρθρα τριακοστό έκτο έως τριακοστό ένατο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
1.α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό, με υπουργική απόφαση, των 
έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης των 
οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών 
δημόσιων φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Η εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει, 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 υπό κύρωση Π.Ν.Π. 
β. Καθορίζεται η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης από τον επιλεγέντα 
ανάδοχο, μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα. 
γ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ή ανάθεσης, επέρχεται έκπτωση του αναδόχου από τη σύμβαση και 
απόσβεση κάθε δικαιώματός του καθώς και επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.                        
(άρθρο τεσσαρακοστό της Π.Ν.Π.) 
 
2. Ορίζεται ότι, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών, το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, 
Μεταφραστών Διερμηνέων του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης (π.δ.82/2017), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαμβάνει, από τις 
8.7.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ.81/2019), αντίστοιχες προσωποπαγείς 
θέσεις, που συνιστώνται προς τούτο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

(άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι τις 30.6.2020, να λαμβάνονται οι αποφάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν. Π .Ι. Δ.), με 



 

τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και δια περιφοράς.           
(άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 
 
 Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα: 
 
1. Εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και 
συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
α. Καθιερώνονται ειδικοί κανόνες ως προς τη σύγκληση των δημοτικών και 
περιφερειακών συμβουλίων, έως 31.5.2020. 
β. Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία, επιτρέπεται, με απόφαση του Δημάρχου, η 
καθιέρωση παρεκκλίσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο 
και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (ορισμός ως μη 
εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης κ.λπ.). 
γ. Η ανάθεση σε ιδιώτες των υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, όταν το εναπομείναν προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν επαρκεί (άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.), 
διενεργείται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 
δ. Οι Σύνδεσμοι που προκύπτουν από τη μετατροπή υφιστάμενων νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (Ν. Π .Δ. Δ.) των καταργούμενων Δήμων, σύμφωνα με την παράγραφο2 
του άρθρου 156 του ν.4600/2019, είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και 
δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία Ν. Π .Δ. Δ., ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησής 
τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτά. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 9.3.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του ν.4600/2019). 
ε. Για το διάστημα από 1.3.2020 έως 30.6.2020 και εφόσον συντρέχει αποδεδειγμένη 
αδυναμία για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) επιτρέπεται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από 
τους μετόχους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού (Δήμους), με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των 
μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η εν λόγω 
οικονομική ενίσχυση δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. 

Αντίστοιχα, επιτρέπεται οι οικείοι Δήμοι να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος 
που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αίτημα για την κατά τα ανωτέρω οικονομική 
ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες 
δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π. 
στ. Επίσης, για το ίδιο ως άνω διάστημα και εφόσον συντρέχει αποδεδειγμένη 
αδυναμία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι 
Δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν τον 
προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

Ομοίως, κατά το μέρος που οι Δήμοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την 
αναμόρφωση πιστώσεις, μπορεί να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κ.Α.Π. έναντι 
δικαιούμενων επιχορηγήσεων. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) 
ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π. 
ζ. Επιτρέπεται η παράταση έως τέσσερις (4) μήνες, της διάρκειας των συμβάσεων 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) προσωπικού που απασχολείται στις 
Δ.Ε.Υ.Α. και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), οι οποίες λήγουν 
έως 31.5.2020. 



 

η. Ειδικά για το διάστημα από 23.3.2020 έως 30.6.2020, επιτρέπεται η προσαύξηση 
έως τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού των ωρών της απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας.           (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.) 
 
2. Αναμορφώνεται το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του ν.4509/2017 που αφορά 
στα επενδυτικά δάνεια των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των 
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 
α. Επανακαθορίζονται οι τομείς (ενδεικτικά, βασικές υποδομές, ψηφιακή σύγκλιση, 
βιώσιμη ανάπτυξη, άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19), για τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»)των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και 
των νομικών προσώπων αυτών, με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την 
εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων. Ως νομικά πρόσωπα, για την εφαρμογή των 
προτεινομένων διατάξεων, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι 
Ο.Τ.Α. κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. 
β. Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συνομολογεί απευθείας δάνειο με 
το Τ.Π.Δ., για την άμεση χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε περιπτώσεις 
εκτάκτων και επειγουσών συνθηκών για την κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και 
υπηρεσιών καθώς και υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του 
προαναφερόμενου Προγράμματος. Η εξυπηρέτηση του δανείου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και 
εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασμό που συνιστάται στο Τ.Π.Δ. και χρηματοδοτείται από 
το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. 
γ. Επανακαθορίζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην εν γένει 
υλοποίηση του Προγράμματος (προτεραιότητες, κριτήρια ένταξης, αξιολόγηση αιτημάτων, 
διαδικασία χρηματοδότησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, ύψος των απαιτούμενων 
πιστώσεων ανά διαπιστούμενη ανάγκη, διεύρυνση των σκοπών του Προγράμματος κ.λπ.), η 
περαιτέρω εξειδίκευση των οποίων διενεργείται με κ.υ.α. 
 Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με 
υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης. 
 Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος ανατίθεται σε τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην 
εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου απαιτείται. 
δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις 
προδιαγραφές επάρκειας για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
αυτού αναθέτουν σε άλλο φορέα την τεχνική τους υπηρεσία. Το κόστος των 
προγραμματικών συμβάσεων με την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα 
αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή με άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης (άρθρο 44 παρ.2 του ν.4412/2016), μπορεί να χρηματοδοτείται από το 
προαναφερόμενο Πρόγραμμα.     (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Καθορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής (Ε.Υ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 53 παρ.9 του ν.4314/2014) και 
μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα, με κ.υ.α., να αναλαμβάνει η εν λόγω Υπηρεσία τη 
διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., πέραν των ήδη 



 

προβλεπομένων περιπτώσεων και να ανατίθεται σε αυτήν η διαχείριση των ειδικών 
προγραμμάτων αναπτυξιακών δανείων του ιδίου Υπουργείου. 

(άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
 

4. Ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, 
σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεων, υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και 
ενστάσεων, επιλογής υπηρεσιακών γραμματέων και προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, 
διευθύνσεων και τμημάτων, την εξαίρεση προσλήψεων μόνιμου και με σχέση εργασίας 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 14 του 
ν.2190/1994) από την οριζόντια αναστολή προθεσμιών για τη Διοίκηση, παράταση των 
σχετικών προθεσμιών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως, όχι πέραν της 30ης.6.2020 κ.λπ. 

(άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της Π.Ν.Π.) 
5. Επανακαθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης κυλικείων και καταστημάτων ειδών 
πρώτης ανάγκης εντός Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Δομών Φιλοξενίας 
Αιτούντων Άσυλο (άρθρο 10 παρ.8 του ν.4375/2016) και προβλέπεται επιπλέον, η 
εγκατάσταση στους χώρους αυτούς σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής 
προϊόντων (delivery).               (άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 
6. Ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά στη χορήγηση άδειας ειδικού 
σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων (άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.) σε υπαλλήλους 
Καταστημάτων Κράτησης. 

(άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 
 
 Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ειδικότερα: 
α. Ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινομένων ρυθμίσεων, οι δαπάνες για τις αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [πέραν των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης που ήδη 
καλύπτονται (άρθρο 71 του ν.3566/2007)] των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών οι 
οποίοι υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και 
των μελών των οικογενειών τους, που προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, 
καλύπτονται από τις οικείες προξενικές εισπράξεις. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν, 
ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 
β. Με υπουργική απόφαση, καταρτίζεται κατάλογος των Αρχών της Εξωτερικής 
Υπηρεσίας, για την εφαρμογή της προαναφερόμενης ρύθμισης. 
γ. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δαπάνες δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αυτοί θα κατέβαλλαν με βάση τις κείμενες διατάξεις ως συμμετοχή στην αντίστοιχη 
δαπάνη νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής πράξης 
που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), εάν αυτή παρεχόταν στην Ελλάδα. Ως προς τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και τη διαδικασία εκκαθάρισης των εν λόγω δαπανών, εφαρμόζεται η 
παράγραφος3 του άρθρου 71 του ν.3566/2007. 

(άρθρο τεσσαρακοστό ένατο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Η΄ 
 
 Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:  



 

 
1. Για το χρονικό διάστημα που ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. (άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.), το 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μπορεί να συνάπτει, με απευθείας 
ανάθεση και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δημόσιες συμβάσεις με τουριστικά 
καταλύματα (των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία), για τη στέγαση των δικαιούχων.                                                      
(άρθρο πεντηκοστό της Π.Ν.Π.) 
 
2. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία επιλογής και προμήθειας διδακτικών 
συγγραμμάτων αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.E.I.), λόγω του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, οι προπτυχιακοί φοιτητές και 
σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) έχουν το 
δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε 
διδασκόμενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος σπουδών. Εφόσον 
το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα προσφέρεται μόνο σε έντυπη μορφή, οι φοιτητές 
δύνανται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού 
συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε 
ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Προς τούτο, μπορεί να 
διευρύνεται ο κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων, με την προσθήκη επιπλέον 
διδακτικών, ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων, συγγραμμάτων ηλεκτρονικής μορφής, κατά 
την οριζόμενη διαδικασία.                   (άρθρο πεντηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Ομοίως, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των Α.E.I. και πάντως, όχι πέραν του εξαμήνου από την έναρξη 
ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων: α) αναστέλλεται η διαδικασία προσδιορισμού και 
κοινοποίησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 
προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες των οφειλομένων ποσών [κρατήσεις από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις περ. (β) και (γ) της παραγράφου3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011]και 
β)δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των 
διοικήσεων των Ε.Λ.Κ.Ε. για τη μη είσπραξη των ως άνω ποσών, ανεξαρτήτως του χρόνου 
κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.                (άρθρο πεντηκοστό 
δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
4. Ειδικά για το έτος 2020, παρατείνεται έως 31.5.2020, η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρων 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (άρθρο 
πρώτοπαρ.Θ3 του ν.4093/2012). 

(άρθρο πεντηκοστό τρίτο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Θ΄ 
 
 Εισάγονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με πολεοδομικά 
ζητήματα και συγκεκριμένα: 
α. Παρατείνονται:i) μέχρι 31.12.2020 (έληξε στις 31.12.2019), η ισχύς των 
πολεοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του από 8.7.1993 π.δ., 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτηρίου και να ενταχθούν 



 

στις διατάξεις του ν.4495/2017 (επ’ αόριστον αναθεώρηση της άδειας) και ii) μέχρι 
30.9.2020, το χρονικό διάστημα ισχύος των οικοδομικών αδειών και των προεγκρίσεων 
αυτών, των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας που λήγουν από 1.3.2020 έως 30.6.2020 
καθώς και οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας του άρθρου 42 του 
ν.4495/2017, που λήγουν το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα. 
β. Παρατείνονται, επίσης, οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένου και του ενιαίου ειδικού προστίμου) για την 
υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων: i) στο ν.4178/2013 (μέχρι 8.8.2020 
αντί 8.5.2020 που προβλέπεται) από την ημερομηνία μεταφοράς από το ν.4014/2011 στο 
ν.4178/2013 ή την εξόφληση του παραβόλου έως 31.12.2013 και ii) στο ν.4495/2017 [εντός 
δεκαοκτώ (18) μηνών αντί δώδεκα (12) μηνών, που ισχύει], από την ημερομηνία πληρωμής 
του σχετικού παραβόλου. 
γ. Αναστέλλονται, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 μέχρι και 30.6.2020, οι 
προθεσμίες του άρθρου 94 του ν.4495/2017, για την κατεδάφιση - αποκατάσταση 
αυτοβούλως αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, που έχουν συντελεστεί μετά την 
28η.7.2011 και την ως εκ τούτου, επιβολή των μειωμένων κυρώσεων που προβλέπονται για 
τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

(άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 
2. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 
α. Παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων 
καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, να προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, απαραίτητα για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους, κατά 
παρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 Προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, κατά την οποία επιτρέπεται να λειτουργήσει 
η επιχείρηση ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει κατ’ εξαίρεση τις 
προαναφερόμενες ανάγκες και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκοπό. 
β. Στις υποχρεώσεις των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 
(άρθρο 48 παρ.1 του ν.4001/2011), περιλαμβάνεται και η παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων 
κατάλληλων μέσων για τις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις (υποβολή προσφοράς για την 
παροχή υπηρεσίας προμήθειας, σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προμήθειας, διάθεση 
τυποποιημένου υλικού, χρεώσεις σχετικών υπηρεσιών, αποστολή και εξόφληση 
λογαριασμών κατανάλωσης). Οι εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις ισχύουσες 
συμβάσεις προμήθειας, ενώ παύει να ισχύει κάθε αντίθετη με τα ανωτέρω διάταξη. 
γ. Παρατείνονται οι προθεσμίες, για έξι (6), τέσσερις (4) και δύο (2) μήνες αναλόγως 
του χρόνου πέρατος αυτών, σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και θέσης σε 
λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) [αποδοχή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, υποβολή εγγυητικής επιστολής και 
η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των μειωμένων Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.) της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., όπως αυτές 
καθορίζονται με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση]. 

(άρθρο πεντηκοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ Ι΄ 
 



 

 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1. Επιτρέπεται, ειδικά για το έτος 2020, η χρήση των εισιτηρίων αρχαιολογικών 
χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων, που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος 
των προτεινομένων διατάξεων, με μειωμένη τιμή.              
(άρθρο πεντηκοστό έκτο της Π.Ν.Π.) 
 
2. Επιτρέπεται, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης 
προσωπικού με συμβάσεις ι.δ.ο.χ. στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) και όχι πέραν της 
31ηςΟκτωβρίου 2020, η συνέχιση της απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που 
υπηρετεί, κατά την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων, στις ανωτέρω υπηρεσίες 
με όμοιες συμβάσεις, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. 

Η απασχόληση του προσωπικού δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης 
εργασίας, βάσει της οποίας το προσωπικό αυτό προσελήφθη και η εν λόγω παράταση δεν 
νοείται ως νέα σύμβαση. 

(άρθρο πεντηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 
3. Παρατείνεται μέχρι την: 
- 31ηΜαΐου 2020 από τη λήξη της, ήτοι 30 Μαρτίου 2020, η θητεία του διοικητικού 
συμβουλίου του Ν. Π .Ι. Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», 
- 31ηΙουλίου 2020, η θητεία του διοικητικού συμβουλίου και των υπόλοιπων 
οργάνων του Ν. Π .Δ. Δ. με την επωνυμία «Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος». 

(άρθρα πεντηκοστό όγδοο και πεντηκοστό ένατο της Π.Ν.Π.) 
4. Παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση της ισχύος των έκτακτων 
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και πάντως όχι πέραν της 
30ηςΙουνίου 2020, οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 
οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες βάσει των οικείων 
καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π., έως και την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων ή λήγουν ενόσω 
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα αυτά μέτρα. 

(άρθρο εξηκοστό της Π.Ν.Π.) 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η θητεία των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
           (άρθρο εξηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
 ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 
1.α. Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 



 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών,  διάρκειας έως τις 30.4.2020, που μπορεί να 
παρατείνεται με υπουργική απόφαση έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της υπό 
κύρωση Π.Ν.Π., εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα μισθώματα, η 
διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με υπουργική απόφαση. 
β. Ορίζεται ότι, η χρηματοδότηση των ανωτέρω συμβάσεων μπορεί να 
πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων, το ύψος δε και 
οι δικαιούχοι αυτής, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθώς και τυχόν 
παρατάσεις της ισχύος αυτής καθορίζονται με κ.υ.α. 

(άρθρο εξηκοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.) 
 
2.α. Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών προϋποθέσεων, για όσους 
δικαιούχους έληξε εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η χρονική διάρκεια: i) της 
τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για δύο (2) μήνες από τη λήξη της, με τη 
μνημονευόμενη εξαίρεση (άρθρο 2 παρ.1 περ.στ΄ του π.δ.228/1998) καιii) της παρεχόμενης 
από τον Οίκο Ναύτου, ασφαλιστικής προστασίας (ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε 
χρήμα), έως τις 31.5.2020. 
 Με κ.υ.α., μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ανωτέρω παροχών. 
β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - 
εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η.3.2020 ή πρόκειται να διακόψουν την 
εκτέλεση δρομολογιακών πλόων των πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς, για τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, να 
αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως προσωπικό 
ασφαλείας επί πλοίου. Ομοίως, μπορούν να ανασταλούν οι συμβάσεις ναυτικών 
επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων συγκεκριμένων προδιαγραφών, που δεν εκτελούν 
πλόες και έχουν παύσει την αλιευτική δραστηριότητα. 
 Ορίζεται ότι, η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί 
μέχρι ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, με δυνατότητα 
παράτασης με κ.υ.α. 
γ. Προβλέπεται ότι, δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, είναι οι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης: 
i)τελεί σε αναστολή καιii)έχει λυθεί από την 1η.3.2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των 
μνημονευόμενων περιπτώσεων (υπαιτιότητα ναυτικού, ασθένεια κ.λπ.). 
 Η εν λόγω αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 
οποιαδήποτε οφειλή, η δαπάνη δε για την εν λόγω αποζημίωση καθώς και για την 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης ασφαλιστικής κάλυψης των 
ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή καθώς και η 
διαδικασία για τη λήψη της ανωτέρω αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
 Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των όρων, 
προϋποθέσεων και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος. 
δ. Παρατείνεται, για το τρέχον έτος έως τις 30.4.2020 (αντί μέχρι τις 31.3.2020, που 
προβλέπεται) η ισχύς των κειμένων διατάξεων (άρθρο 29 του ν.4150/2013), αναφορικά με 
τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και 
επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων, που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων 
της ημεδαπής, συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι το λιμένα 
προορισμού, μεγαλύτερης των τριάντα (30) ναυτικών μιλίων (ν.μ.). 

(άρθρο εξηκοστό τρίτο της Π.Ν.Π.) 



 

3. Παρατείνεται για έξι (6) μήνες, η ισχύς των: α) αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας 
και πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική Αρχή, βάσει 
της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν έως τις 30.6.2020, β) 
πιστοποιητικών επικύρωσης, υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και 
προϋποθέσεις. 

(άρθρο εξηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 
4.α. Θεσμοθετείται η δυνατότητα υλοποίησης της ναυτικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών 
Εμπορικού Ναυτικού, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, με τη μορφή της ασύγχρονης ή/και 
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης. 
 Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε 
άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται εξ 
αποστάσεως, με όμοια δε υπουργική απόφαση, προβλέπονται οι απαιτούμενες 
τροποποιήσεις στους Κανονισμούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των 
Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. 
β. Επιτρέπεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να αποδέχεται 
κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, για τη διευκόλυνση της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και των υπηρεσιών αυτού, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως, για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων 
ρυθμίσεων. 
 Καθορίζεται η διαδικασία αποδοχής των εν λόγω δωρεών και παρέχεται η 
εξουσιοδότηση για την κατανομή και διάθεση, με υπουργική απόφαση, των δωριζομένων 
κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, σε κάθε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού και σε 
λοιπούς εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
γ. Προβλέπεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, 
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για την προμήθεια του αναγκαίου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (υπολογιστές, λογισμικά κ.λπ.) και για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης 
και ενημέρωσης των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων καθώς 
και των υπηρεσιών εγκατάστασης και λειτουργίας και στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τηλεργασία των εκπαιδευομένων και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. 

(άρθρο εξηκοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.) 
 
5. Παρατείνονται για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους: α) ο χρόνος 
διενέργειας των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία επιθεωρήσεων και ελέγχων 
σε πλοία υπό ελληνική σημαία σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των χορηγούμενων 
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθμού, β) η διάρκεια ισχύος 
των εν λόγω πιστοποιητικών.                                          (άρθρο εξηκοστό έκτο της Π.Ν.Π.) 
 
6. Παρατείνεται, επίσης, για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της (ήτοι, από τις 
6.3.2020), η χρονική διάρκεια ισχύος της ειδικότερα μνημονευόμενης εγκριτικής απόφασης 
της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού 
προσωπικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς. 



 

 Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού 
καθώς και κάθε άλλου συναφούς ζητήματος καθορίζονται με κ.υ.α.                                                       
(άρθρο εξηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ 
 
 Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης και συγκεκριμένα, τροποποιείται - συμπληρώνεται η παράγραφος3 του 
άρθρου 13 του ν.4339/2015 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των δόσεων του 
τιμήματος κάθε άδειας επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου από τους κατόχους 
τους, προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
α. Ορίζονται σε εννέα (9) ετήσιες ισόποσες [από δέκα (10) που ισχύει σήμερα], οι 
δόσεις καταβολής του τιμήματος των χορηγηθεισών αδειών. 
β. Κάθε δόση που έπεται της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 
κάθε ημερολογιακού έτους, αντί μέχρι τις 15 Μαΐου που ισχύει σήμερα, εξαιρουμένου του 
ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. 
γ. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινομένων 
διατάξεων, ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες 
δόσεις.         (άρθρο εξηκοστό όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις και σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων 
Υπουργείων, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 
 
Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 
 
1. Δαπάνη, από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίση προς το ήμισυ του 
καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού στο πάσης φύσεως προσωπικό τόσο των 
νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας όσο και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2020.(άρθρο τέταρτο της Π.Ν.Π.) Το ύψος 
της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ περίπου. 
 
2. Δαπάνη, μέσω Π.Δ.Ε., από την κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων ανάθεσης 
δημόσιας υπηρεσίας, διάρκειας έως τις 30.4.2020, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι 
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π., για τη διασφάλιση της ελάχιστης 
θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών. (άρθρο εξηκοστό δεύτερο της 
Π.Ν.Π.) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ περίπου. 
 
3. Δαπάνη από: 
α) τη σύναψη συμβάσεων, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προμηθειών, για την ενίσχυση 
ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές (άρθρο δέκατο πέμπτο 
της Π.Ν.Π.), 
β) την καταβολή ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα σε απασχολουμένους των 
οποίων η εργασιακή σχέση τελεί σε αναστολή, ως συνέπεια των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας (άρθρο δέκατο ένατο της Π.Ν.Π.), 
γ) την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης 
Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19(άρθρο εικοστό όγδοο της 
Π.Ν.Π.), 



 

δ) τη δημιουργία και λειτουργία στο Υπουργείο Υγείας, Εθνικού Μητρώου Ασθενών 
από τον κορωνοϊό και την ανάθεση στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. του σχεδιασμού, της υλοποίησης, 
της μετάπτωσης και επεξεργασίας των στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου 
Υγείας(άρθρο εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.), 
ε) την πρόσληψη, στο νοσοκομείο προτίμησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους, των 
ειδικευόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό, με σύμβαση 
ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (άρθρο τριακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.), 
στ) την πρόσληψη ιατρών, που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους, ως 
επικουρικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 
(4) μήνες (άρθρο τριακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.), 
ζ) την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή ή η σύμβαση ναυτολόγησης 
έχει λυθεί από την 1η.3.2020, κατά περίπτωση (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.2 περ.β΄, γ΄ και 
ζ΄ της Π.Ν.Π.), 
η) την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις 
ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή. (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.2 περ. στ΄ και ζ΄ της 
Π.Ν.Π.) 
 
 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 
έκδοση σχετικών κ.υ.α. 
 
4. Δαπάνη από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, με μελλοντική αύξηση 
εσόδων από την υποχρέωση επιστροφής αυτής (επιστρεπτέα προκαταβολή). (άρθρο τρίτο 
της Π.Ν.Π.) 
 
5. Δαπάνη από τη σύσταση, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
προσωποπαγών θέσεων, κλάδων και ειδικοτήτων Μεταφραστών Διερμηνέων, ΠΕ και ΔΕ 
κατηγορίας, για την τοποθέτηση του προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών.(άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
6. Δαπάνη από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την 
κατασκευή έργων στους τομείς βασικές υποδομές, ψηφιακή σύγκλιση, βιώσιμη ανάπτυξη, 
άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που καταρτίζεται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. 
(άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 
7. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 
α) τη δυνατότητα μετατροπής και της συνακόλουθης ανάγκης προμήθειας ειδικού 
εξοπλισμού, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών 
Μ.Α.Φ. των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων κ.λπ. σε κλίνες Μ.Α.Φ. ή και 
σε κλίνες Μ.Ε.Θ. (άρθρο τριακοστό της Π.Ν.Π.), 
β) την καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης για τη χρήση των οικειοθελώς διατιθέμενων 
ή επιταχθέντων ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών καθώς και για τις σχετικώς παρεχόμενες 
υπηρεσίες, λόγω διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό (άρθρο 
τριακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.), 
γ) τη δυνατότητα καταβολής εξόδων κίνησης ή άλλων αποζημιώσεων στο πλαίσιο του 
ειδικού εθελοντικού προγράμματος απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας 
υγείας (άρθρο τριακοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.), 



 

δ) την κάλυψη του κόστους τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων υλοποίησης νέων έργων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). (άρθρο τεσσαρακοστό της Π.Ν.Π.) 
 
 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 
έκδοση σχετικής κ.υ.α. 
 
8. Απώλεια εσόδων από: 
α) την έκπτωση ποσοστού 25% επί των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών στη 
Φορολογική Διοίκηση, με ημερομηνία καταβολής από την 30ηΜαρτίου 2020 έως και την 
30ηΑπριλίου 2020, από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 2 της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα(άρθρο πρώτο της Π.Ν.Π.), 
β) τη μη φορολόγηση της κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται, σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (άρθρο τρίτο της 
Π.Ν.Π.), 
γ) την εφαρμογή ειδικών απαλλαγών από Φ.Π.Α. και στην αποδοχή δωρεών ειδών 
ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως μέσων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων πάσης φύσεως, που προέρχονται από τρίτους, για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.(άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π.) 
 

Το ύψος της ανωτέρω απώλειας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 
9. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων σε περίπτωση μη επιστροφής μέρους της κρατικής 
ενίσχυσης που χορηγείται, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π.) Το ύψος της εν λόγω απώλειας δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 
 
10. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων: 
α) από την είσπραξη του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου στις επιχειρήσεις που 
λειτουργούν καταστήματα υπεραγορών τροφίμων (super market), σε περίπτωση μη 
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης δεδομένων τιμών για συγκεκριμένα 
προϊόντα.(άρθρο δέκατο έκτο της Π.Ν.Π.), 
β) σε περίπτωση δημοσίευσης ή χορήγησης από το Υπουργείο Υγείας, συγκεντρωτικών 
στοιχείων στατιστικής φύσης έναντι συνδρομής ή ειδικού παράβολου (άρθρο εικοστό 
ένατο της Π.Ν.Π.), 
γ) σε περίπτωση επιβολής χρηματικών ποινών σε όποιον χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει 
στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό ή 
παρανόμως λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κλπ. (άρθρο εικοστό 
ένατο της Π.Ν.Π.) 
 

Το ύψος της ανωτέρω αύξησης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και 
βαρύτητα παραβάσεων κ.λπ.). 
 
11. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από: 
α) την αναστολή των προθεσμιών που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις σχετικά 
με τη διενέργεια διαδικαστικών και λοιπών πράξεων που αφορούν: (i) στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και (ii) στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης 
στο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας(άρθρο πέμπτο της Π.Ν.Π.), 
β) την παράταση ή αναστολή προθεσμιών σχετικά με υποχρεώσεις φυσικών και 
νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας(άρθρο έκτο της Π.Ν.Π.), 
γ) τον επανακαθορισμό της διαδικασίας καταβολής των δόσεων του τιμήματος κάθε 
άδειας επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 



 

ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου από τους κατόχους τους, προς το 
Ελληνικό Δημόσιο.(άρθρο εξηκοστό όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
II. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους 

προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α., ΦΟ.Δ.Σ.Α.), κατά περίπτωση (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων, για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, 
από την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η εισαγωγή παρεκκλίσεων από την: 
α)εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή 
περιοχή, β) την προσαύξηση έως τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού των ωρών της 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης καθώς και των ωρών της υπερωριακής 
απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 
παρ.2 και 7 της Π.Ν.Π.) 
 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός 
δικαιούχων, αριθμός ωρών απασχόλησης, ημέρες απασχόλησης κ.λπ.). 
 
2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δ.ΕΥ.Α. και των ΦΟ.Δ.Σ.Α., από τη δυνατότητα 
παράτασης έως τέσσερις (4) μήνες, της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. 
προσωπικού που απασχολείται στους φορείς αυτούς, οι οποίες λήγουν έως 31.5.2020. 
(άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο παρ.6 της Π.Ν.Π.) 
 
3. Αύξηση εσόδων των Δήμων από την εκμίσθωση χώρων εντός των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, για την 
εγκατάσταση στους χώρους αυτούς σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής 
προϊόντων (delivery). (άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο της Π.Ν.Π.) 
 
ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και του προϋπολογισμού 

του Πράσινου Ταμείου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
 Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την προτεινόμενη παράταση και 
αναστολή, κατά περίπτωση, των προθεσμιών για την υπαγωγή στο νόμο αυθαίρετων 
κατασκευών και χρήσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της Π.Ν.Π. 
 
ΙV. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
 Δαπάνη, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ περίπου, από την ανάληψη καταβολής του ποσού 
(αποζημίωσης και ασφαλιστικών εισφορών) που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης για 
πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας, στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.(άρθρο εικοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 
 
V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

 (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
 Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους των διαγνωστικών πράξεων και της 
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (πέραν της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που ήδη προβλέπεται), των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που 
υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των 
μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19. 



 

(άρθρο τεσσαρακοστό ένατο της Π.Ν.Π.)Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από 
πραγματικά περιστατικά (αριθμός υπάλληλων που θα νοσήσουν, είδος εξετάσεων κ.λπ.). 
 
VI. Επί των προϋπολογισμών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 
Δαπάνη από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύμβαση, με 
απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων. (άρθρο εικοστό 
έκτο της Π.Ν.Π.)Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς 
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 
 
VII. Επί των προϋπολογισμών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
(φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 
Απώλεια εσόδων ενεστώτος έτους ύψους 52 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο 

όριο (36 εκατ. ευρώ για τον e-Ε.Φ.Κ.Α., 14 εκατ. ευρώγια τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και2 εκατ. ευρώ για 
τον Ο.Α.Ε.Δ.), από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς 
απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου έτους 2020.(άρθρο δέκατο όγδοο της Π.Ν.Π.) 
 
VIII. Επί του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 

Δαπάνη από την παράταση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών προϋποθέσεων, της 
χρονικής διάρκειας: α) της τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για δύο (2) μήνες 
από τη λήξη της, β) της παρεχόμενης ασφαλιστικής προστασίας (ασφαλιστική ικανότητα και 
παροχές σε χρήμα), έως τις 31.5.2020. (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.1 της Π.Ν.Π.) Το ύψος 
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, διάρκεια 
περαιτέρω παράτασης κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. 
 
 
 
IX. Επί των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (φορείςΓενικής 

Κυβέρνησης) 
 

Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την αναστολή: 
α) των προθεσμιών σχετικά με τη διενέργεια διαδικαστικών και λοιπών πράξεων που 
αφορούν: (i)στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και (ii) στη 
διαδικασία συναινετικής ρύθμισης στο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας(άρθρο 
πέμπτο της Π.Ν.Π.), 
β) της είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, από επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού.(άρθρο εικοστό τρίτο της 
Π.Ν.Π.) 
 



 

Χ. Επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων 

διατάξεων, σύναψης, με απευθείας ανάθεση, συμβάσεων με τουριστικά καταλύματα, για 
τη στέγαση φοιτητών, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των φοιτητικών 
εστιών των Α.Ε.Ι. (άρθρο πεντηκοστό της Π.Ν.Π.) Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο 
ποσό των 312 χιλ. ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα από 25.3.2020 έως και 10.4.2020 
και θα αυξάνεται αναλογικά για την περίοδο που θα ισχύει το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. 
 
XΙ. Επί των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) (φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης) 

  
 Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων, λόγω της αναστολής προσδιορισμού και 
κοινοποίησης στους υπόχρεους, των οφειλόμενων από καθηγητές και υπηρετούντες 
λέκτορες, ποσών προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. (κρατήσεις από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο προσωπικού των Α.Ε.Ι.). (άρθρο 
πεντηκοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)  
 
XIΙ. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.) (ειδικός 

λογαριασμός εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τον οποίο διαχειρίζεται ο 
Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε./φορέας Γενικής 
Κυβέρνησης) 

 
Δαπάνη από τη μη εφαρμογή, για τέσσερις ακόμα μήνες (μέχρι 1.5.2021), των 

μειωμένων Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.) για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο πεντηκοστό πέμπτο παρ.3 περ. β΄ 
της Π.Ν.Π.) 
 
 
XIIΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α./φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης) 
 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, διενέργειας προμηθειών υλικού και αντιδραστηρίων, για την πραγματοποίηση 
εξετάσεων για τον κορωνοϊό καθώς και την πρόσληψη προσωπικού. (άρθρο τριακοστό 
τέταρτο της Π.Ν.Π.) 
 
XIV. Επί των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού 
και της απόκτησης ειδικών αδειών τηλεδιασκέψεων, λόγω της παρεχόμενης, μέχρι τις 
30.6.2020, δυνατότητας λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των Ν. Π .Ι. Δ., με 
τηλεδιάσκεψη και με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. (άρθρο τεσσαρακοστό 
δεύτερο της Π.Ν.Π.) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 
(επιπλέον εξοπλισμός, άδειες κ.λπ.). 
 
XV. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και 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 προβλεπόμενων 

ποινών φυλάκισης που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού ένατου της 
Π.Ν.Π. 
 
XVI. Από τη σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, για την: α) προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, β)παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των 
υπαλλήλων και γ) εγκατάσταση και λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και τηλεργασία στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε./ειδικός 
λογαριασμός εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης). (άρθρο εξηκοστό πέμπτο παρ.1 και 4 της 
Π.Ν.Π.) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 50 χιλ. ευρώ περίπου. 
 

                                                                Αθήνα,  13    Απριλίου  2020 
 

                                                                   Η  Γενική  Διευθύντρια 
                                                                       κ.α.α. 

 
 

         Γεώργιος Μπούτος 
 
 



 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75)» 

  

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη, από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ίση προς το ήμισυ του 

καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού στο πάσης φύσεως προσωπικό τόσο των 

νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας όσο και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2020.(άρθρο τέταρτο της Π.Ν.Π.) Το ύψος 

της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ περίπου. 

 

2. Δαπάνη, μέσω Π.Δ.Ε., από την κάλυψη του κόστους σύναψης συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας, διάρκειας έως τις 30.4.2020, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π., για τη διασφάλιση της ελάχιστης 

θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών. (άρθρο εξηκοστό δεύτερο της 

Π.Ν.Π.) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ περίπου. 

 

3. Δαπάνη από: 

α) τη σύναψη συμβάσεων, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων 

διατάξεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προμηθειών, για την ενίσχυση 

ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας με τους καταναλωτές (άρθρο δέκατο πέμπτο 

της Π.Ν.Π.), 

β) την καταβολή ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα σε απασχολουμένους των 

οποίων η εργασιακή σχέση τελεί σε αναστολή, ως συνέπεια των μέτρων αντιμετώπισης της 

πανδημίας (άρθρο δέκατο ένατο της Π.Ν.Π.), 

γ) την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης 

Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού COVID-19(άρθρο εικοστό όγδοο της 

Π.Ν.Π.), 

δ) τη δημιουργία και λειτουργία στο Υπουργείο Υγείας, Εθνικού Μητρώου Ασθενών από 

τον κορωνοϊό και την ανάθεση στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της 

μετάπτωσης και επεξεργασίας των στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας(άρθρο 

εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.), 

ε) την πρόσληψη, στο νοσοκομείο προτίμησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους, των 

ειδικευόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό, με σύμβαση 

ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (άρθρο τριακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.), 

στ) την πρόσληψη ιατρών, που τελούν σε παράταση της εξειδίκευσής τους, ως 

επικουρικό προσωπικό, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες(άρθρο τριακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.), 



 

ζ) την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή ή η σύμβαση ναυτολόγησης έχει 

λυθεί από την 1η.3.2020, κατά περίπτωση (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.2 περ. β΄, γ΄ και ζ΄ της 

Π.Ν.Π.), 

η) την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης 

τελούν σε αναστολή. (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.2 περ. στ΄ και ζ΄ της Π.Ν.Π.) 

 

 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 

έκδοση σχετικών κ.υ.α. 

 

4. Δαπάνη από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, με μελλοντική αύξηση εσόδων 

από την υποχρέωση επιστροφής αυτής (επιστρεπτέα προκαταβολή). (άρθρο τρίτο της 

Π.Ν.Π.) 

 

5. Δαπάνη από τη σύσταση, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποπαγών 

θέσεων, κλάδων και ειδικοτήτων Μεταφραστών Διερμηνέων, ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, για την 

τοποθέτηση του προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.(άρθρο 

τεσσαρακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 

 

6. Δαπάνη από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την 

κατασκευή έργων στους τομείς βασικές υποδομές, ψηφιακή σύγκλιση, βιώσιμη ανάπτυξη, 

άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που καταρτίζεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. (άρθρο 

τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.) 

 

7. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 

α) τη δυνατότητα μετατροπής και της συνακόλουθης ανάγκης προμήθειας ειδικού 

εξοπλισμού, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών 

Μ.Α.Φ. των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων κ.λπ. σε κλίνες Μ.Α.Φ. ή και 

σε κλίνες Μ.Ε.Θ. (άρθρο τριακοστό της Π.Ν.Π.), 

β) την καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης για τη χρήση των οικειοθελώς διατιθέμενων 

ή επιταχθέντων ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών καθώς και για τις σχετικώς παρεχόμενες 

υπηρεσίες, λόγω διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό (άρθρο 

τριακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.), 

γ) τη δυνατότητα καταβολής εξόδων κίνησης ή άλλων αποζημιώσεων στο πλαίσιο του 

ειδικού εθελοντικού προγράμματος απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας 

υγείας (άρθρο τριακοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.), 

δ) την κάλυψη του κόστους τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων υλοποίησης νέων έργων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). (άρθρο τεσσαρακοστό της Π.Ν.Π.) 

 



 

 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 

έκδοση σχετικής κ.υ.α. 

 

Οι προαναφερόμενες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

8. Απώλεια εσόδων από: 

α) την έκπτωση ποσοστού 25% επί των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική 

Διοίκηση, με ημερομηνία καταβολής από την 30ηΜαρτίου 2020 έως και την 30ηΑπριλίου 

2020, από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π, 

εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα (άρθρο πρώτο της Π.Ν.Π.), 

β) τη μη φορολόγηση της κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται, σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (άρθρο τρίτο της 

Π.Ν.Π.), 

γ) την εφαρμογή ειδικών απαλλαγών από Φ.Π.Α. και στην αποδοχή δωρεών ειδών 

ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως μέσων ατομικής προστασίας και 

φαρμάκων πάσης φύσεως, που προέρχονται από τρίτους, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας.(άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π.) 

 

Η ανωτέρω απώλεια, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα 

αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

9. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων σε περίπτωση μη επιστροφής μέρους της κρατικής 

ενίσχυσης που χορηγείται, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π.)  

 

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, 

καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

 

 

II. Επί των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους 

προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α., ΦΟ.Δ.Σ.Α.), κατά περίπτωση (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων, για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, 

από την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η εισαγωγή παρεκκλίσεων από την: 

α)εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή 

περιοχή, β) την προσαύξηση έως τριάντα τοις εκατό (30%), του αριθμού των ωρών της 

απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης καθώς και των ωρών της υπερωριακής 

απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

παρ. 2 και 7 της Π.Ν.Π.) 



 

 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός 

δικαιούχων, αριθμός ωρών απασχόλησης, ημέρες απασχόλησης κ.λπ.). 

 

2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δ.ΕΥ.Α. και των ΦΟ.Δ.Σ.Α., από τη δυνατότητα 

παράτασης έως τέσσερις (4) μήνες, της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. 

προσωπικού που απασχολείται στους φορείς αυτούς, οι οποίες λήγουν έως 31.5.2020. 

(άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο παρ.6 της Π.Ν.Π.) 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών 

των οικείων Ο.Τ.Α. και των προϋπολογισμών των νομικών τους προσώπων, κατά περίπτωση. 

 

 

ΙII. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Δαπάνη, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ περίπου, από την ανάληψη καταβολής του ποσού 

(αποζημίωσης και ασφαλιστικών εισφορών) που οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης για 

πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας, στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 

και των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.(άρθρο εικοστό πρώτο της Π.Ν.Π.) 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ο.Α.Ε.Δ. 

 

IV. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

 (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους των διαγνωστικών πράξεων και της 

νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (πέραν της νοσοκομειακής 

περίθαλψης που ήδη προβλέπεται), των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που 

υπηρετούν σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των μελών 

των οικογενειών τους, οι οποίοι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19. (άρθρο 

τεσσαρακοστό ένατο της Π.Ν.Π.).  

 

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά 

(αριθμός υπάλληλων που θα νοσήσουν, είδος εξετάσεων κ.λπ.),  θα αντιμετωπίζεται από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

 

V. Επί των προϋπολογισμών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 



 

Δαπάνη από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας 

ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων. (άρθρο εικοστό έκτο της Π.Ν.Π.) 

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

 

VI. Επί των προϋπολογισμών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 

(φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Απώλεια εσόδων ενεστώτος έτους ύψους 52 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο 

(36 εκατ. ευρώ για τον e-Ε.Φ.Κ.Α., 14 εκατ. ευρώγια τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και2 εκατ. ευρώ για τον 

Ο.Α.Ε.Δ.), από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς 

απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις 

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου έτους 2020.(άρθρο δέκατο όγδοο της Π.Ν.Π.) 

 Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των 

προϋπολογισμών του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

VII. Επί του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την παράταση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών προϋποθέσεων, της 

χρονικής διάρκειας: α) της τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για δύο (2) μήνες 

από τη λήξη της, β) της παρεχόμενης ασφαλιστικής προστασίας (ασφαλιστική ικανότητα και 

παροχές σε χρήμα), έως τις 31.5.2020. (άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ.1 της Π.Ν.Π.).  

 

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός δικαιούχων, διάρκεια περαιτέρω παράτασης κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής 

κ.υ.α., θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου. 

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 

σύναψης, με απευθείας ανάθεση, συμβάσεων με τουριστικά καταλύματα, για τη στέγαση 

φοιτητών, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των φοιτητικών εστιών των 

Α.Ε.Ι. (άρθρο πεντηκοστό της Π.Ν.Π.) Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 

312 χιλ. ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα από 25.3.2020 έως και 10.4.2020 και θα 

αυξάνεται αναλογικά για την περίοδο που θα ισχύει το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. 

 



 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

ΙX. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.) (ειδικός 

λογαριασμός εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τον οποίο διαχειρίζεται ο 

Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε./φορέας Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από τη μη εφαρμογή, για τέσσερις ακόμα μήνες (μέχρι 1.5.2021), των 

μειωμένων Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.) για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο πεντηκοστό πέμπτο παρ.3 περ. β΄ της 

Π.Ν.Π.) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε.). 

 

X. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α./φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 

διενέργειας προμηθειών υλικού και αντιδραστηρίων, για την πραγματοποίηση εξετάσεων 

για τον κορωνοϊό καθώς και την πρόσληψη προσωπικού. (άρθρο τριακοστό τέταρτο της 

Π.Ν.Π.) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ε.ΚΕ.Α. 

 

XI. Επί των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού 

και της απόκτησης ειδικών αδειών τηλεδιασκέψεων, λόγω της παρεχόμενης, μέχρι τις 

30.6.2020, δυνατότητας λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ν.π.ι.δ., με 

τηλεδιάσκεψη και με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. (άρθρο τεσσαρακοστό 

δεύτερο της Π.Ν.Π.). 

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(επιπλέον εξοπλισμός, άδειες κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 

                                                            Αθήνα,     14  Απριλίου  2020 

 

                  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                        ΥΓΕΙΑΣ 

 

      Χρ. Σταϊκούρας                                                                       Βασ. Κικίλιας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

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: Η παρούσα ΠΝΠ διαρθρώνεται σε μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις 

αρμοδιότητας του κάθε Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στο Α μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών 

προσώπων που πλήττονται, στο Β μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων για τη λειτουργία της αγοράς, στο Γ μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας, στο Δ 

μέρος διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που αφορούν  στην ενίσχυση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο μέρος Ε περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης  για τη ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών 

αναγκών της δημόσιας διοίκησης, στο ΣΤ μέρος διατάξεις των Υπουργείων Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη για τη ρύθμιση ζητημάτων που 

προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στους αντίστοιχους τομείς, στο Ζ μέρος 

περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις Αρχές 

Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ, στο Η μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο μέρος Θ εισάγονται ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο μέρος Ι διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, στο μέρος ΙΑ διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, στο μέρος ΙΒ διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και τέλος στο μέρος ΙΓ εισάγονται ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 

και Ενημέρωσης. 

 

 

 

1. Αναγκαιότητα 

 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία 

την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 

Άρθρο πρώτο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για τη στήριξη των δημοσίων εσόδων 

και κατάλληλη για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία παρέχεται το 

ευεργέτημα της έκπτωσης σε ποσοστό είκοσι πέντε τις εκατό (25%), με την προϋπόθεση ότι 

καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση 

και οι οποίες καθίστανται  απαιτητές στο διάστημα από 30.3.2020 έως και 30.4.2020. Όσοι 

έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η έκπτωση 25% 

υπολογίζεται στη δόση της ρύθμισης. Οφειλές που προέρχονται από ΦΠΑ και 

παρακρατούμενους φόρους και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής 
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καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και 

χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου εξαιρούνται του εν λόγω ευεργετήματος της έκπτωσης. 

Άρθρο δεύτερο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις από 30 Μαρτίου και μέχρι την 31η Μαΐου 

2020 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών, των 

συναλλαγματικών και των γραμματίων  σε διαταγή κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου που οφείλονται από επιχειρήσεις που ανήκουν στους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με 

κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των 

αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 2 και 3 παρ.  1 

και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55).  

Άρθρο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία 

των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19. Προκειμένου, να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη 

ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας 

τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης 

του κορωνοϊού, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής. 

Άρθρο τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη, σκοπείται η καταβολή έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης στο εν λόγω προσωπικό, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του και των 

εργωδών προσπαθειών του, στην καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο πέμπτο: Όσον αφορά στο άρθρο πέμπτο, σημειώνεται ότι λόγω της έξαρσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, είναι απολύτως απαραίτητη η λήψη μέτρων που θα 

επιτρέψουν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από τις συνέπειες αυτού, 

να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, και λόγω της εκ 

περιτροπής απασχόλησης προσωπικού σε όλο το φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού τομέα, είναι απαραίτητη η χορήγηση παρατάσεων 

στις προθεσμίες υποβολής προτάσεων ρύθμισης βάσει νομοθετικών πλαισίων  ρύθμισης 

οφειλών και συγκεκριμένα των νόμων 4469/2017 (Α’ 62) για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 

ρύθμισης οφειλών και το νόμο 4605/2019 (Α’52) για την προστασία της κυρίας κατοικίας. 

Ομοίως, είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης στην προθεσμία της αυτοδίκαιης 

αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων, για το χρονικό διάστημα της έκτακτης αυτής 

κατάστασης. Έτσι, με τις προτεινόμενες διατάξεις αφενός μεν χορηγείται παράταση στην 

προθεσμία υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και αυτοδίκαιης αναστολής των 

καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων νόμων για χρονικό διάστημα 

τριών (3) μηνών και αφετέρου αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η καταβολή των 

δόσεων στο πλαίσιο επιτευχθεισών ρυθμίσεων οφειλών βάσει του εξωδικαστικού 

μηχανισμού (ν.4469/2017, Α’ 62), του νόμου προστασίας κυρίας κατοικίας (ν. 4605/2019, Α’ 

52) και του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010, Α’ 130) για τους οφειλέτες 

που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, δυνάμει της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) και των 

κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων.  

Άρθρο έκτο: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αναστέλλεται ή παρατείνεται η 

εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, 

ν.4174/2013, Α΄ 170), προκειμένου να ανταποκριθεί η Φορολογική Διοίκηση στις έκτακτες 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID -19.  
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Άρθρο έβδομο: Όσον αφορά στο άρθρο έβδομο, σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι 

να παρασχεθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την διευκόλυνση των πληττόμενων -λόγω του 

κορωνοϊού COVID-19- δανειοληπτών στην αποπληρωμή των ενήμερων δανειακών τους 

υποχρεώσεων. 

Άρθρο όγδοο: Με το εν λόγω άρθρο παρέχεται στους  εκδότες με μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών παράταση της προθεσμίας δημοσιοποίησης των ετήσιων 

οικονομικών εκθέσεων η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 για 

τη χρήση που λήγει στις 31.12.2019, έως τις 30.6.2020. Η παράταση αυτή καθίσταται 

αναγκαία λόγω της πανδημίας του COVID 19  και  των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

εισηγμένες εταιρίες και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα τους 

να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά περιθώρια που τίθενται  στο 

νόμο 3556/2007, δηλαδή έως 30.4.2020 και κυρίως λόγω της μη δυνατότητας ελέγχου τους 

από τους ορκωτούς ελεγκτές.   

Άρθρο ένατο: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4583/2018  οι ασφαλιστικοί 

και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που 

ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση οφείλουν εντός 

του πρώτου τριμήνου κάθε έτους να προσκομίζουν στα κατά τόπους Επιμελητήρια, 

βεβαιώσεις επαναπιστοποιησης, καθώς και πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα οικεία 

Πρωτοδικεία και αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων προκειμένου να ανανεώσουν την 

εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 του ν.4583/2018. 

Με την προτεινόμενη διάταξη  δίνεται η αναγκαία παράταση της προθεσμίας προσκόμισης 

δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, που λόγω της επιβολής των εκτάκτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού (αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων, περιορισμός 

κυκλοφορίας, κοκ) και την προστασία  της δημόσιας υγείας  δεν μπορούν  να εκδοθούν και 

να προσκομισθούν εγκαίρως.  

Επιπλέον, δίνεται περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια πιστοποιήσεων και 

επανεκπαίδευσης στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ο οποίος πάντως δεν  υπερβαίνει 

το διάστημα που ορίζει ο νόμος για την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων. Η παράταση 

είναι αναγκαία, καθώς πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης και 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων ωρών πιστοποίησης 

εντός του προηγούμενου έτους. 

Άρθρο δέκατο: Η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία ορίζεται ότι δεν απαιτείται έγκριση 

από τον Υπουργό Οικονομικών για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής 

διενεργείται από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 

64) είναι κατάλληλη, προκειμένου να διευκολυνθούν τα εμπλεκόμενα μέρη και να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες λόγω των αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν 

προκύψει για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Όμως, 

κρίνεται επιπλέον ως αναγκαία η κοινοποίηση των δωρεών αυτών στο Υπουργείο 

Οικονομικών, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ορίζεται στην 

περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) σε σχέση 

με αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δωρεάς.  

Άρθρο ενδέκατο: Η εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων 

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή έχει απαγορευθεί 

με απόφαση δημόσιας αρχής απαιτεί τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, 
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οι οποίες δεν δύνανται να εξειδικευτούν στη διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

αλλά απαιτούν την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.  

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης 

για την εξειδίκευση κάθε ειδικότερου θέματος σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων 

σε περιπτώσεις επαγγελματικής μίσθωσης και των μισθώσεων κύριας κατοικίας των 

εργαζομένων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή έχει 

απαγορευθεί με απόφαση δημόσιας αρχής, γεγονός που θα επιτρέψει την ορθότερη και 

πληρέστερη εφαρμογή της σχετικής διάταξης. 

‘Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη προσαρμόζονται τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, γεγονός που θα επιτρέψει στη 

συνέχεια την ορθή καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο «Κεντρικό 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά έκτακτο μετρο λόγω 

των συνθηκών. 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Σκοπός της ρύθμισης του άρθρου δέκατου τρίτου είναι να παρασχεθεί 

ικανός χρόνος για την διευθέτηση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τη χρήση των 

ειδικών καθεστώτων της τελωνειακής αποταμίευσης και της τελειοποίησης προς 

επανεξαγωγή από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. H επιμήκυνση του χρόνου  

βεβαίωσης, παρέχει στην ΕΑΒ ΑΕ τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να προσκομίσει τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των καθεστώτων, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την δυνατότητα του δημοσίου για βεβαίωση των οικείων επιβαρύνσεων.  

Η παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, 

ιδίως δε, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ακώλυτης λειτουργίας της αεροναυπηγικής 

βιομηχανίας της χώρας μας. 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Όσον αφορά στο άρθρο δέκατο τέταρτο, το πρόβλημα έγκειται στο 

ότι υπάρχει συνωστισμός μεγάλου αριθμού καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές 

αγορές συμβάλλει στην διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στην κοινότητα. Για το λόγο 

αυτό και για την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η 

αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία. 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ως προς την 

επάρκεια προϊόντων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής,  της ενημέρωσης των 

καταναλωτών και της παρακολούθησης των τιμών πώλησης των προαναφερθέντων 

προϊόντων προς αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, στην  από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) γίνονται:  

 Α. αντικαταστάσεις: 

-των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) με «(α) χειρουργικές μάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύματα, 

(γ) αντισηπτικά μαντηλάκια, (δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη λιανική πώληση 

με αλκοολικό τίτλο 95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-1, 

-του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου ως εξής: «Τα στοιχεία των περ. (α) 

έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) 

ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των 

υπεραγορών τροφίμων (super market) που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις 
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οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας τους». 

Β. προσθήκες: 

- Στην παρ. 5 του δεύτερου άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μετά από αίτημα 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την αρχή του προηγούμενου εδαφίου, τα στοιχεία του 

Μητρώου διαβιβάζονται προς την Επιτροπή». 

- Στην περ. (α) του τρίτου άρθρου, μετά από τη φράση «της γραμμής 1520 (Γραμμή 

Καταναλωτή)» προστίθεται η φράση: «καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών 

εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές». 

Επιπρόσθετα στο δέκατο έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, μπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, 

όσο και τα είδη των ανωτέρω προϊόντων». 

Άρθρο δέκατο έκτο: Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και για 

την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, της ενημέρωσης των καταναλωτών και της 

παρακολούθησης των τιμών πώλησης των προϊόντων από τις υπεραγορές τροφίμων και προς 

αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα 

υπεραγορών τροφίμων (super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 

2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να 

αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής που διατηρούν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Οργανισμός 

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ. 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Με το εν λόγω άρθρο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση, 

κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω του ιού κορωνοϊού- COVID-19, δομών και δράσεων, όπως 

ενδεικτικά οι δράσεις για την Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής και οι 

δράσεις για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος που περιλαμβάνουν μισθοδοσία 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο, αφενός καθίσταται δυνατή η πληρωμή του εμπλεκόμενου προσωπικού, αφετέρου 

διασφαλίζεται η διατήρηση των απαραίτητων για την κοινωνία εν λόγω δομών και δράσεων.  

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Ενόψει του γεγονότος ότι πολλοί αυτοτελώς απασχολούμενοι και 

ελεύθεροι επαγγελματίες επλήγησαν από τα επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού και 

απαγόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19,  προωθείται μία 

ρύθμιση στο πλαίσιο στήριξης των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων 

επαγγελματιών που δύνανται να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές.  

Άρθρο δέκατο ένατο: Ενόψει του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις- εργοδότες επλήγησαν 

από τα επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού και απαγόρευσης λειτουργίας, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σκοπείται η εξομάλυνση των δυσμενών συνεπειών που 

επήλθαν στην οικονομία και την αγορά εργασίας.  

Άρθρο εικοστό: Σκοπείται η αντιμετώπιση του προβλήματος  που έχει δημιουργηθεί από τη 

μη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από τους υπάλληλους  του Οργανισμού Απασχόλησης 
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Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), λόγω των μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Άρθρο εικοστό πρώτο: Σκοπείται η αποκατάσταση των δυσμενών συνεπειών που θα 

επιφέρει στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και 

Σχολή ΑμεΑ Αθηνών) η μη καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας, ήτοι την απόλυτη συρρίκνωση 

του μηνιαίου εισοδήματος και το συνεπακόλουθο πρόβλημα διαβίωσης, δοθέντος ότι 

απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα στις ως άνω εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ.  

Περαιτέρω, η παύση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 επιφέρει έτι 

περαιτέρω δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των 

ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο Συμβάσεων 

Μαθητείας (που συνάπτονται μεταξύ α) εργοδοτών, β) μαθητών/καταρτιζόμενων και γ) ΕΠΑΣ 

μαθητείας και ΙΕΚ ΟΑΕΔ), ήτοι συρρίκνωση του μηνιαίου  εισοδήματος τους. Αντίστοιχα και 

η παύση λειτουργίας της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών, του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και των 

Κέντρων Προστατευόμενης Εργασίας επιφέρει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στους 

μαθητές. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/καταρτιζόμενοι των ως άνω εκπαιδευτικών δομών 

αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα διαβίωσης. 

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Η ρύθμιση του εικοστού δεύτερου άρθρου προωθείται δοθέντος ότι 

καθίσταται δυσχερής η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης και αναμόρφωσης του 

π.δ. 70/2019 (Α’110) «Οργανισμός του Οργανισμού  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.)», λόγω των  έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο εικοστό τρίτο: Ενόψει του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις και 

αυτοαπασχολούμενοι επλήγησαν από τα επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού και 

απαγόρευσης λειτουργίας προωθούνται ρυθμίσεις παράτασης καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών και αναστολής είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Στο πλαίσιο στήριξης των ανέργων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται ότι 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 για 

δύο (2) μήνες.  

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Ενόψει του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις και 

αυτοαπασχολούμενοι επλήγησαν από τα επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού και 

απαγόρευσης λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  προωθούνται 

ρυθμίσεις παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και αναστολή είσπραξης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και αποσαφηνίζεται ότι το εν λόγω μέτρο στήριξης εφαρμόζεται 

μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που 

έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) στις 20 Μαρτίου 2020,  

συμπεριλαμβανόμενο στους Κ.Α.Δ., όπως κάθε φορά  ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και σε όλες τις  ιδιωτικές επιχειρήσεις  που τελούν υπό προσωρινή 
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απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.02.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42). 

Άρθρο εικοστό έκτο: Επεκτείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 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), εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τις συγκεκριμένες προμήθειες και υπηρεσίες που 

ορίζονται στο άρθρο 14 της από 20.03.2020 ΠΝΠ.  

Άρθρο εικοστό έβδομο: Επεκτείνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διεξαγωγής 

προγραμμάτων για εργαζόμενους και ανέργους, που ήδη προβλέπεται για τα προγράμματα 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σε προγράμματα και δράσεις 

άλλων φορέων, ώστε να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια των περιορισμών 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 

Άρθρο εικοστό όγδοο: Με την προωθούμενη διάταξη συστήνεται ειδική τριμελής επιτροπή, 

της οποίας κύριο μέλημα είναι ο έλεγχος και της διαχείρισης και αξιοποίησης των 

χρηματικών δωρεών του Ειδικού Λογαριασμού της ΙΦΕΤ ΑΕ, η οποία  Επιτροπή ως 

λειτουργικά ανεξάρτητα θα αποσκοπεί στη διασφάλισης της διαφάνειας των χρηματικών 

δωρεών προς την ΙΦΕΤ Α.Ε.. 

Άρθρο εικοστό ένατο: Με το εν λόγω άρθρο συστήνεται μητρώο ασθενών, το οποίο 

αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, 

μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτικών δημόσιας υγείας, στη 

διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, στον έλεγχο των 

δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς, 

επίσης, και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας στους φορείς 

υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. 

Άρθρο τριακοστό: Με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται για αυστηρά προσδιοριζόμενο 

χρονικό διάστημα δυνατότητα μεταβολής της χρήσης σε κλίνες Μονάδας Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ)  ή ΜΕΘ (Μονάδας Εντατικής Θεραπείας) των κλινών των δημόσιων 

νοσοκομείων, καθώς και των κλινών των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που 

τελούν υπό καθεστώς αναγκαστικής δέσμευσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς από κορωνοϊό COVID-19.  

Άρθρο τριακοστό πρώτο: διαμορφώνεται διαδικασία κάλυψης όλων των αναγκών που 

ενδέχεται να προκύψουν σε νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για μεταφορές  

ασθενών προσβληθέντων από κορωνοϊό COVID-19 και συγκεκριμένα στην κάλυψη αναγκών 

διακομιδής ασθενών. 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: παρέχεται ως κίνητρο η αναγνώριση του χρόνου πρόσληψης των 

προσλαμβανόμενων ιατρών με τη διαδικασία του 46 άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ ως 

χρόνου άσκησης στην ειδικότητα, ενόψει της συνεισφοράς των προσλαμβανόμενων με τη 

συγκεκριμένη διαδικασία ιατρών στις υγειονομικές ανάγκες της χώρας λόγω  της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19.  
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Άρθρο τριακοστό τρίτο: παρέχεται ως πρόσθετη δυνατότητα προσέλκυσης ικανού και 

πεπειραμένου ιατρικού προσωπικού στις ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης για την 

καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές χωρίς 

προηγούμενη υποβολή παραίτησής τους από ενεργές θέσεις απασχόλησης, παρά μόνον 

κατά το χρόνο πρόσληψής τους λόγω επιλογής τους  στη νέα θέση. 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο: διευρύνεται ο σκοπός του Ε.ΚΕ.Α ώστε αυτό να δύναται να 

υλοποιεί, δεδομένης της υλικοτεχνικής του επάρκειας σε εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα, 

διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσηση από κορωνοϊό. Στις λοιπές παραγράφους ρυθμίζονται 

παρεπόμενα ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας εκ μέρους του των 

αναγκαίων προμηθειών υλικών και αντιδραστηρίων, πρόσληψης προσωπικού και έκτακτης 

επιχορήγησής του. 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: συστήνεται ειδικό πρόγραμμα εθελοντικής απασχόλησης 

ενήλικων πολιτών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο τριακοστό έκτο:  θεσπίζεται διαδικασία εξαιρετικού και κατεπείγοντος πλαισίου για 

την φαρμακευτική αντιμετώπιση νοσούντων λόγω COVID-19. Το προτεινόμενο πλαίσιο 

αποσκοπεί στην ταχεία λήψη της εκάστοτε κρινόμενης θεραπείας, από τις αρμόδιες ειδικές 

επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό, ήτοι της Εθνικής 

Επιτροπής προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και της Ειδικής 

Επιτροπής επιστημόνων Λοιμωξιολόγων, ώστε αυτή να οριστεί ως μη εγκεκριμένη πλην όμως 

κατά παρέκκλιση ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή. 

Άρθρο τριακοστό έβδομο: ορίζεται διαδικαστικά ο τρόπος χορήγησης εκ μέρους του 

θεράποντος ιατρού της χορήγησης του χορηγούμενου φαρμάκου εκτός συγκεκριμένης 

ένδειξης στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ. 

Άρθρο τριακοστό όγδοο: θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας 

πρώιμης πρόσβαση σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από COVID-19. 

Άρθρο τριακοστό ένατο: ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα διατήρησης των συνταγών που 

αφορούν χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από COVID-19. 

 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Υπογραμμίζεται ότι εισάγονται ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα ενόψει της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και του κινδύνου περαιτέρω διάδοσής του. Οι ρυθμίσεις είναι 

αναγκαίες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των προσώπων του 

δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και ιδιαιτέρως η παροχή υπηρεσιών δημόσιων 

φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις εξ αποστάσεως.  Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η 

ανάγκη πρόβλεψης δυνατότητας  λήψης αποφάσεων του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σχετικά με τον προσδιορισμό της χρήσης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),  η έναρξη εκτέλεσης των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την 

υλοποίηση των προλεχθέντων. Για την αμεσότητα εκτέλεσης των έργων αυτών και 

ανταπόκρισης στις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού 

τομέα  κρίνεται απαραίτητο να απλουστευθούν  τα στάδια των διαδικασιών αλλά και τα 

προσκομιστέα δικαιολογητικά των επιλεχθέντων για την υλοποίηση των έργων αυτών 

αναδόχων. Επίσης λόγω της μη δημοσίευσης έως σήμερα του Οργανισμού του Υπουργείου 

Εξωτερικών, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ 

Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 
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καταλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄119) μέχρι την έναρξη ισχύος του 

Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Τέλος είναι απαραίτητο να καλυφθεί με σαφήνεια 

και το θέμα της λήψεως αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ΝΠΙΔ μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Για το λόγο διευκρινίζεται ότι η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών 

συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με 

τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό 

μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών 

του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου 

και Προστασίας του Πολίτη 

Άρθρα τεσσαρακοστό τρίτο – τεσσαρακοστό έκτο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ κατά την περίοδο 

της λήψης μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19. Ειδικότερα :  

- Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με τη 

διαδικασία της περιφοράς 

- Ορίζεται κατεπείγουσα διαδικασία για το ωράριο λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών 

- Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες σε προηγούμενες ΠΝΠ 

- Ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας 

προγραμμάτων των δήμων που διασπάστηκαν με τον ν. 4600/2019 

- Ρυθμίζεται διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των ΔΕΥΑ και των ΟΤΑ, προκειμένου 

αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών αυτών, κατά την λήψη μέτρων 

κατά της πανδημίας 

- Ρυθμίζονται θέματα υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 

- Τροποποιούνται διατάξεις για τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, προκειμένου καταστεί ευχερής η διάθεση πόρων  στους ΟΤΑ για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Το άρθρο αυτό, το οποίο είναι της αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, φαίνεται ότι είναι αναγκαίο για τη δημιουργία 

συνθηκών που επιτρέπουν την παροχή ευκολιών στους διαμένοντες εντός των Δομών 

φιλοξενίας της παραγράφου 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, εξασφαλίζοντας τον 

εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης δια της λειτουργίας κυλικείων και καταστημάτων 

ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και δια της υπόδειξης ειδικών σημείων παράδοσης από 

επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ανάγκη 

μετακίνησης των διαμενόντων στις Δομές φιλοξενίας από και προς τις δομές αυτές για τον 

εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης και εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλέστερης 

διαμονής τους σε αυτές. 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Με το υπό κρίση άρθρο οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των 

Καταστημάτων Κράτησης υποχρεούνται να εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση για την 

εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξεως 

Νομοθετικού Περιεχομένου σε ότι αφορά στις άδειες ειδικού σκοπού των υπαλλήλων των 

Καταστημάτων Κράτησης. Επιπροσθέτως, δίδεται η δυνατότητα ανάκλησης τυχόν 

χορηγηθεισών αδειών από το Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής σε περιπτώσεις 
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έκτακτης ανάγκης. Με την ως άνω ρύθμιση γίνεται προσπάθεια να υπάρξει επαρκής 

στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο με την πανδημία 

του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Μέρος Ζ΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο: Το εν λόγω άρθρο, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, 

αντιμετωπίζει την επείγουσα και έκτακτη ανάγκη ρύθμισης της αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού, εφόσον ο ιός προσβάλει υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί 

στην Εξωτερική Υπηρεσία. Το κόστος της διάγνωσης, της νοσοκομειακής και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικά σε τρίτες χώρες, για την ανωτέρω φροντίδα, είναι 

δυσανάλογα υψηλό, σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές των υπαλλήλων. Με βάσει 

στοιχεία του ΟΟΣΑ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ανωτέρω φροντίδα μπορεί να 

κοστίσει, σε σειρά χωρών εκτός ΕΕ, πολύ ακριβά. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για 

να προληφθεί ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των υπαλλήλων, κατόπιν 

περίθαλψής τους στην αλλοδαπή (διαγνωστικής, νοσοκομειακής, ιατροφαρμακευτικής), 

εξαιτίας προσβολής και νόσησης από τον ιό COVID – 19. Το πρόβλημα λοιπόν έγκειται στο 

ότι η δαπάνη, για την οικονομική κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που ένας 

υπάλληλος θα οφείλει σε νοσηλευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, αν νοσήσει σε τρίτη χώρα 

εκτός ΕΕ, καθίσταται εξαιρετικά επαχθής.  

 

Μέρος Η΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 

περιλαμβάνονται στο Η΄ μέρος της υπό κύρωση, από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75) αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19 και εντάσσονται στα κατεπείγοντα μέτρα για την ανάγκη περιορισμού της 

διασποράς του και την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισής του. 

Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου πεντηκοστού της υπό κύρωση Π.Ν.Π., με την οποία 

παρέχεται η δυνατότητα στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) να 

συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με τουριστικά καταλύματα για τη στέγαση δικαιούχων 

φοιτητών, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης, καλείται 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών στέγασης των φοιτητών κατά τη 

διάρκεια της ισχύος του προσωρινού μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών 

εστιών. 

Η διάταξη του άρθρου πεντηκοστού πρώτου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους 

προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού 

συγγράμματος σε έντυπη μορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε 

ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης, καλείται να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην υποστήριξη και διευκόλυνση της εν γένει εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Η διάταξη του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία 

προσδιορισμού οφειλών καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων προς τους Ειδικούς 

Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. αναστέλλεται για όσο χρονικό 
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διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και δεν υφίσταται 

οποιασδήποτε ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. για τη μη είσπραξη των 

σχετικών ποσών, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι οφειλές, καλείται 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μη δυνατότητας καταβολής και είσπραξης των 

προαναφερόμενων ποσών, εκ μέρους των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) και των ιδρυμάτων, αντίστοιχα, κατά την τρέχουσα συγκυρία.  

Τέλος, η διάταξη του άρθρου πεντηκοστού τρίτου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο του στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 

Α΄ 222) αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας και καλείται να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα της μη έγκαιρης υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων των σχετικών 

αιτήσεων εξαιτίας των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Μέρος Θ΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο: Με την πρώτη παράγραφο παρατείνεται η ισχύς των 

οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 

6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 42 

του ν. 4495/2017, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατό να ολοκληρωθούν τηρουμένου του 

τεθέντος χρονοδιαγράμματος. Επιπροσθέτως, με τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την 

πέμπτη και την έκτη παράγραφο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της λήξης προθεσμιών εντός 

του διαστήματος της λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID 2019, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων ενεργειών. 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο: Ρυθμίζει τα κάτωθι ζητήματα, ανάλογα με τις παραγράφους της 

εν λόγω διάταξης:  

παρ. 1: Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, 

μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και παραγωγής, 

διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι οποίες 

οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας με υγρά και αέρια 

καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια 

υλικών και ανταλλακτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των 

κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα 

που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Τέτοια 

υλικά και ανταλλακτικά περιλαμβάνουν ενδεικτικά: ανταλλακτικά μηχανημάτων, εργαλεία 

συντήρησης, υλικά πυρόσβεσης, αντιδραστήρια χημικών αναλύσεων, διάφορα αναλώσιμα, 

μηχανογραφικός εξοπλισμός κλπ.  

παρ. 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η υποχρέωση των Προμηθευτών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για την παροχή στους Καταναλωτές της 

δυνατότητας χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου και άλλων 

κατάλληλων μέσων. Μέχρι σήμερα οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 400/2011 και των Κωδίκων 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου αντίστοιχα προέβλεπαν μόνο 

δυνατότητα των Προμηθευτών να παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στον καταναλωτή, με 
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αποτέλεσμα ιδίως στην παρούσα συγκυρία να εμποδίζεται ο τελευταίος κατά τις συναλλαγές 

του με τους Προμηθευτές και να απαιτείται μετάβασή του στο κατάστημα.  

παρ. 3: Τα έκτακτα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας του κορωνοϊού οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και τις εταιρείες 

ανάπτυξης και κατασκευής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να αναστείλουν τα έργα τους για 

πραγματικούς λόγους (αδυναμία λειτουργίας εργοταξίων, προμήθειας υλικών κοκ). 

Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή ρύθμισης, η οποία να παρατείνει τις προθεσμίες 

που αφορούν τόσο στη φάση αδειοδότησης όσο και στη διατήρηση της Τιμής Αναφοράς των 

σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, λόγω του απρόβλεπτου των συνθηκών. 

 

Μέρος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Άρθρο  πεντηκοστό έκτο: Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) έχει 

ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την έγκριση από την τριμελή εξ υπουργών Επιτροπή της 

ΠΥΣ 33/2006, προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (εφεξής ιδοχ). Οι υπάλληλοι αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι για την 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την είσοδο 

στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, ενός μέτρου που έχει 

αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες και 

έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και συνακόλουθα 

στην αύξηση των εσόδων. Οι συμβασιούχοι, χρειάζονται επίσης για την υποστήριξη της 

ομαλής λειτουργίας του νέου συστήματος επιχειρησιακών διαδικασιών (ERP) του ΤΑΠ, που 

θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τον προσεχή Ιούλιο και το οποίο αποτελεί μια μεγάλη 

αλλαγή και αναβάθμιση του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας του ΤΑΠ, ώστε αυτή να καταστεί 

πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Τέλος, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα υποστηρίξουν την 

παραγωγική λειτουργία των πωλητηρίων του ΤΑΠ, των οποίων αυτή την περίοδο επιχειρείται 

η επέκταση και ο εμπλουτισμός των πωλητέων ειδών τους, προκειμένου να αυξηθούν οι 

πωλήσεις και συνεπώς και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Λόγω των επιπτώσεων των 

έκτακτων και αυστηρών μέτρων καταπολέμησης της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID 19) 

στην λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθούν 

έγκαιρα οι διαδικασίες προσλήψεων των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδοχ. 

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού 

της λειτουργίας του ΤΑΠ, προτείνεται η με νόμο παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδοχ, 

που είναι ενεργές σήμερα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου εκτιμάται 

ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των νέων συμβασιούχων.  

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο: Τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα στο 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), από πελάτες του συστήματος 

ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου, των κατηγοριών Β 2 Β (ταξιδιωτικά πρακτορεία) αλλά και 

Β 2 C (μεμονωμένοι επισκέπτες) για ακύρωση των ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων, που 

έχουν εκδοθεί με μειωμένη τιμή και πρέπει να χρησιμοποιηθούν έως την 31.03.2020, λόγω 

της προσωρινής ματαίωσης ή μετάθεσης ημερομηνιών ομαδικών ή ατομικών επισκέψεων 

στην Ελλάδα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η ακύρωση εισιτηρίων, η αλλαγή 

ημερομηνίας καθώς και η επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται, παρά μόνο εάν ο χώρος 

επιλογής δεν είναι επισκέψιμος για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, 

επισκέψεις αρχηγών κρατών κ.α.). Επίσης, στην Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών 
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και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία καθορίζονται οι τιμές των εισιτηρίων, δεν 

προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης εισιτηρίων που εκδόθηκαν με μειωμένη τιμή πέραν της 

31 Μαρτίου κάθε έτους. 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο: Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού αποτελεί νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, το οποίο προήλθε από μετονομασία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού 

και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με το ν. 2524/1997 

(Α’ 183), όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και δέκα ακόμα μέλη, εκ των οποίων ένα προτείνεται από τον 

Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λόγω 

των επιπτώσεων των έκτακτων και αυστηρών μέτρων καταπολέμησης της διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID 19), ενόψει της λήξης της θητείας της παρούσας διοίκησης την 30.03.2020 

και, δεδομένου ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της 

Υπουργικής Απόφασης διορισμού του νέου Προέδρου από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής και η υπόδειξη των προερχόμενων από τα Υπουργεία Εξωτερικών και 

Παιδείας και Θρησκευμάτων μελών που θα συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 

προτείνεται η παράταση η με νόμο παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΙΠ, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία μετά τη λήξη των επειγόντων μέτρων 

που έχουν επιβληθεί. 

Άρθρο πεντηκοστό ένατο: Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Σύμφωνα με το ν. 1218/1981 (Α’ 289), το Ε.Ε.Τ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό 

συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν, μεταξύ άλλων, τέσσερα μέλη εκλεγόμενα, ανά ένα 

αντιστοίχως, από έκαστο τμήμα του Επιμελητηρίου και τρία μέλη εκλεγόμενα ανεξαρτήτως 

τμήματος, άπαντα, δε, τα προαναφερόμενα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του 

φορέα. Επιπλέον, στο Ε.Ε.Τ.Ε. λειτουργούν τρεις επιτροπές κατάταξης και κρίσης, δύο 

πρωτοβάθμιες και μία δευτεροβάθμια, έκαστη των οποίων αποτελείται από οκτώ μέλη, τα 

οποία εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τις συνελεύσεις των τμημάτων. Λόγω 

λοιπόν των επιπτώσεων των έκτακτων και αυστηρών μέτρων καταπολέμησης της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, ενόψει της λήξης της θητείας της παρούσας διοίκησης την 

14.05.2020 και, δεδομένου ότι οι εκλογές για τις επιτροπές κατάταξης και κρίσεων επρόκειτο 

να διεξαχθούν στις 22.03.2020 και η Γενική Συνέλευση στις 30.03.2020, προτείνεται η 

παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να ακολουθηθεί η κατά νόμο 

διαδικασία μετά τη λήξη των επειγόντων μέτρων που έχουν επιβληθεί. 

Άρθρο εξηκοστό: Αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργού Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, 

κρίνεται αναγκαία η κάλυψη με νομοθετική ρύθμιση του κενού, που προκύπτει για τις 

θητείες των καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και ενώσεων, οι οποίες 

έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.02.2020 Πράξεως 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) έως και την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης ή 

λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της 

διάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η αξιολογούμενη ρύθμιση έχει ως 

βασικό άξονα την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αθλητικών σωματείων και 

ενώσεων, ταυτόχρονα με την διασφάλιση της υγείας των μελών τους εν μέσω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 
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Μέρος ΙΑ΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο: Κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη η ρύθμιση προκειμένου να 

τηρηθούν οι περιορισμοί στις συναθροίσεις ατόμων για την πραγματοποίηση γενικών 

συνελεύσεων εκλογής νέων διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που επιβάλλει η 

πανδημία COVID-19. 

 

Μέρος ΙΒ΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η απρόσκοπτη 

σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, μέσω της εξασφάλισης της 

βιωσιμότητας του κλάδου της ακτοπλοΐας που πλήττεται σημαντικά λόγω της εμφάνισης του 

COVID-19 και των μέτρων που ελήφθησαν σχετικά με την απαγόρευση μεταφοράς επιβατών 

με πλοία προς τα νησιά της χώρας. Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η μέχρι την 30.04.2020 

θεσμοθέτηση ενός ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου 

κλάδου μέσω της ενεργοποίησης διαδικασίας εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας 

υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό 

δίκτυο. Λόγω του επείγοντος της κατάστασης και της προσωρινότητας του μέτρου, 

προβλέπεται ότι η υπόψη διαδικασία θα διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της 

εθνικής μας νομοθεσίας, ενώ δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών 

από την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται ένα πλήρες και συνεκτικό 

πλαίσιο διατάξεων που αποσκοπούν στην στήριξη των ναυτικών του ακτοπλοϊκού κλάδου 

λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού και της δραματικής μείωσης της κίνησης προς τα 

ελληνικά νησιά. Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών 

μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για το ναυτεργατικό χώρο με 

σκοπό την πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτεργατών έναντι των 

επιλογών των πλοιοκτητών αναφορικά είτε με την διατήρηση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας είτε την προσωρινή μη εκτέλεση των δρομολογίων τους. Επίσης, 

προβλέπεται ότι τα θεσπιζόμενα μέτρα επεκτείνονται και στους ομοίως πληττόμενους 

κλάδους των επαγγελματικών αλιευτικών και τουριστικών πλοίων. Με την προτεινόμενη 

διάταξη καθορίζεται το ειδικό διαδικαστικό καθεστώς χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και του Οίκου Ναύτου, 

ενώ προβλέπεται και η προσωρινή επέκταση της χειμερινής σύνθεσης πληρωμάτων των 

ακτοπλοϊκών πλοίων μέχρι την 30.04.2020.   

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται για χρονικό 

διάστημα έξι μηνών όλα τα αποδεικτικά ικανότητας των Ελλήνων ναυτικών, τα οποία, λόγω 

της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78, έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 30.06.2020. Το 

μέτρο αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο, δεδομένου ότι οι ναυτικοί υπηρετούν και σε 

ποντοπόρα πλοία για τα οποία δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα ανταπόκρισης της 

Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης, λόγω της κρίσης του COVID-19, να πραγματοποιήσει τις 

ειδικές διαδικασίες της Σύμβασης και να χορηγήσει έγκαιρα τα εν λόγω αποδεικτικά. Με τον 

τρόπο αυτό, αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής των πλόων των πλοίων στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εξαιτίας έλλειψης προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε αυτά. Επίσης, 

αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στην εκ μέρους των Ελληνικών Αρχών αναγνώριση των 
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αποδεικτικών και διπλωμάτων αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική 

σημαία.    

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται ένα πλαίσιο για την 

παροχή εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το 

σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα 

προβλήματα που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού 

Ναυτικού (ΑΕΝ) και των υπολοίπων Δημοσίων Σχολών Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης 

εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αποτρέπεται η 

επαπειλούμενη απώλεια του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου για τους σπουδαστές και 

σπουδάστριες των ΑΕΝ λόγω του μεγάλου αριθμού των μη πραγματοποιηθεισών διδακτικών 

ωρών, όπως καθορίζονται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση της πρακτικής 

άσκησης επί πλοίου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες που με τη συνέχιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα. Επιπλέον, η προτεινόμενη 

διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στις Σχολές μετεκπαίδευσης και κατάρτισης εμπορικού 

ναυτικού να υλοποιήσουν προγραμματισμένα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης και κύκλους 

θεωρητικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ναυτικούς όλων των κατηγοριών και 

αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού, αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 

γνώσεων και των ικανοτήτων τους και την συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η παρούσα διάταξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη μορφή της ασύγχρονης ή και σύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης με κατάλληλες ηλεκτρονικές μεθόδους - συστήματα, 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

σπουδών και υπηρεσίες που θα καταστήσουν ομαλή την λειτουργία των δομών ναυτικής 

εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των ναυτικών και του κοινού από τις υπηρεσίες του 

Φορέα.     

Άρθρο εξηκοστό έκτο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ομαλή δραστηριοποίηση 

των υπό ελληνική σημαία πλοίων στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες, εξαιτίας της 

πανδημίας του κορωνοϊού, δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων, από την 

εθνική ή διεθνή νομοθεσία, επιθεωρήσεων των πλοίων είτε από τις Εθνικές Αρχές είτε από 

τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης, προβλέπεται, όπως η εν λόγω παράταση, για 

λόγους διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων, δεν μπορεί να υπερβεί τους 

τρεις μήνες από τη λήξη τους.    

Άρθρο εξηκοστό έβδομο: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη θεραπεία των 

προβλημάτων που ανέκυψαν εκτάκτως εξαιτίας του COVID-19, στην επαρκή και απαιτούμενη 

στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών της χώρας με έκτακτο προσωπικό, κυρίως λόγω της 

απουσίας του προσωπικού αυτού με ειδική άδεια. Προ το σκοπό αυτό, προβλέπεται η 

παράταση της ισχύος της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/06-03-2019 εγκριτικής απόφασης 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός 

των αναγκών σε έκτακτο στελεχιακό δυναμικό με απόφαση του Συμβουλίου Πλοηγικής 

Υπηρεσίας.   

Μέρος ΙΓ΄: Διατάξεις αρμοδιότητας  Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
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Άρθρο εξηκοστό όγδοο: Ως προς την αναγκαιότητα της παρούσας διάταξης επισημαίνεται ότι 

οι συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας που διαμορφώνονται στην αγορά και έχουν επηρεάσει 

οριζόντια το σύνολο της οικονομίας, εξαιτίας των έκτακτων και μη δυνάμενων να 

προβλεφθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά επιπτώσεων της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID – 19, έχουν καταστήσει, σε εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη 

βάση, την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη και ομαλή λειτουργία των παρόχων επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 

προγράμματος γενικού περιεχομένου που επίσης πλήττονται ιδιαιτέρως από τις ανωτέρω 

περιστάσεις. Κατ’ επέκταση, και προς το σκοπό της διασφάλισης της στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης και ομαλής λειτουργίας των παρόχων επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 

προγράμματος γενικού περιεχομένου που πλήττονται ιδιαιτέρως από τις παρούσες 

περιστάσεις, για το ημερολογιακό έτος 2020, δεν θα καταβληθεί οιαδήποτε δόση τιμήματος 

άδειας που κατέχουν και το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 

30.3.2020 ΠΝΠ, ήτοι την 30.3.2020, ποσό τιμήματος κάθε άδειας θα καταβληθεί από έκαστο 

πάροχο σε ισόποσες δόσεις καταβλητέες μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους. 

Αντίστοιχα, για το ημερολογιακό έτος 2020, που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια, το εν 

λόγω ποσό θα επιμερισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει 

έκαστος πάροχος και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Όσον αφορά στο μέρος Α και ειδικότερα το άρθρο πέμπτο, μέσω της παράτασης στην 

προθεσμία υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και αυτοδίκαιης αναστολής των 

καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο των νόμων 4469/2017 (Α’ 62), 4605/2019 (Α’ 52) και 

3869/2010 (Α’ 130) επιδιώκεται η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και η διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών για πληττόμενα 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.  

Μέρος Β, όσον αφορά στο άρθρο δέκατο πέμπτο:  

- περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ως προς την επάρκεια προϊόντων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής  

- περαιτέρω ενίσχυση της ενημέρωσης των καταναλωτών 

- περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης των τιμών πώλησης των προϊόντων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

Άρθρο δέκατο έκτο:  

- ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ως προς την επάρκεια προϊόντων ατομικής προστασίας 

και προσωπικής υγιεινής  

- ενίσχυση της ενημέρωσης των καταναλωτών 

- περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης των τιμών πώλησης των προϊόντων των 

υπεραγορών τροφίμων 

- αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας 
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Άρθρο δέκατο έβδομο: 

Με την εν λόγω ρύθμιση αναμένονται θετικές επιπτώσεις για την οικονομία καθώς 

εξασφαλίζεται η καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που απασχολούν οι εν λόγω 

Δομές και των λοιπών λειτουργικών εξόδων αυτών, καθώς και για την κοινωνία αφού 

διασφαλίζεται η επιβίωση των εν λόγω δομών κοινωνικού χαρακτήρα, ώστε να μπορούν να 

επαναλειτουργήσουν αμέσως μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του ιού 

COVID 19" προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών τους. 

Όσον αφορά στο μέρος Γ με τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: Με το δέκατο όγδοο άρθρο 

παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή 

κατάταξης για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες για την 

περίοδο απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, εφόσον καταβληθούν 

εμπρόθεσμα και δεν επιλέξουν υπαγωγή στο μέτρο στήριξης που προβλέπει παράταση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 

ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοΐού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).  

Προσέτι, με παρ. 3 του δέκατου ένατου άρθρου ορίζεται ότι το ποσό του επιδόματος εορτών 

Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης 

καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Με το δέκατο ένατο άρθρο οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική 

δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ανήκουν στους κλάδους που 

πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 

68) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το 

επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ. αρ. 

19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της  

30ης Ιουνίου 2020.  

Η ρύθμιση του εικοστού άρθρου προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων εξ 

αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, από τους υπάλληλους του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ευελιξία.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του εικοστού πρώτου άρθρου προβλέπεται η καταβολή της 

ωριαίας αντιμισθίας στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ 

Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει 

προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-

19. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η εξομάλυνση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών 

που επιφέρει η ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με την 

προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 του εικοστού πρώτου άρθρου προβλέπεται η καταβολή της 

αποζημίωσης για πρακτική άσκηση στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του 

ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος 

των έκτακτων μέτρων. Προσέτι, ορίζεται ότι τo ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της 

πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, 

καθώς και το ποσό που υποχρεούτο να καταβάλει ο εργοδότης, συμπεριλαμβανομένου και 
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του ποσού των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και μόνο για το χρονικό διάστημα 

ισχύος των έκτακτων μέτρων. 

Η ρύθμιση του εικοστού δεύτερου άρθρου παρίσταται αναγκαία προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 (Α’110) 

«Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)». Όλες οι 

προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών 

συνεπειών που επέφεραν οι απρόβλεπτες συνθήκες της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, με τα άρθρα εικοστό τρίτο έως εικοστό έκτο σκοπείται η 

αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, τους 

αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ανέργους και τις ευάλωτες και 

ευπαθείς ομάδες.  

Τα άρθρα 34-35 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν ως στόχο τη ρύθμιση 

θεμάτων συγκρότησης των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με τη διαδικασία της 

περιφοράς. Αναλυτικότερα: 

- Ορίζεται κατεπείγουσα διαδικασία για το ωράριο λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών 

- Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες σε προηγούμενες ΠΝΠ 

- Ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας 

προγραμμάτων των δήμων που διασπάστηκαν με τον ν. 4600/2019 

- Ρυθμίζεται διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των ΔΕΥΑ και των ΟΤΑ, προκειμένου 

αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών αυτών, κατά την λήψη μέτρων κατά 

της πανδημίας 

- Ρυθμίζονται θέματα υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 

- Τροποποιούνται διατάξεις για τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, προκειμένου καταστεί ευχερής η διάθεση πόρων στους ΟΤΑ για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας 

Αναφορικά με τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

σημειώνεται πως με τη χρήση ΤΠΕ, τόσο για την εξ αποστάσεως εργασία των δημοσίων 

υπαλλήλων όσο και για τη λειτουργία συλλογικών ή μη διοικητικών οργάνων επιτυγχάνεται 

ο διττός σκοπός, ήτοι αφενός η αποτροπή περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και 

η προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέρου η αποφυγή διατάραξης της κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής της χώρας μέσω της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Για να 

υλοποιηθεί όμως αυτό απαιτείται η λήψη άμεσων αποφάσεων για την εκτέλεση έργων ΤΠΕ 

με αντίστοιχη απλούστευση των διαδικασιών. Στην υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού 

συμβάλλει και η λήψη αποφάσεων από τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου μέσω τηλεδιάσκεψης για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή 

άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα εισαγόμενα μέτρα είναι τα απολύτως πρόσφορα για την επίτευξη 

του ανωτέρω στόχου. 

Η προτεινόμενη διάταξη -εν προκειμένω το άρθρο 47- είναι κατάλληλη για την εξασφάλιση 

ασφαλέστερης διαμονής στους διαμένοντες εντός των Δομών φιλοξενίας με την παροχή 

ευκολιών σε αυτούς και τον εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης από σχετικά 

καταστήματα αλλά και την υπόδειξη ειδικών σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής 

προϊόντων. Προβλέπεται δε σαφώς η αρμοδιότητα των οικείων Δήμων επί αυτών των 
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καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδίως ο αριθμός των κυλικείων που 

επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο 

λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 48, δίδεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 

Πολιτικής να ανακαλεί άδειες που έχουν τυχόν χορηγηθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης. 

Με το άρθρο 49, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στόχος είναι να διευθετηθεί η 

πληρωμή της δαπάνης από τις Προξενικές εισπράξεις του Υπουργείου Εξωτερικών, με 

εκκαθαριστική διαδικασία μέσω ΕΟΠΥΥ και περιορισμό της συμμετοχής του υπαλλήλου στο 

ύψος δαπάνης, που θα όφειλε, σε περίπτωση που είχε νοσήσει στην Ελλάδα. 

 Οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 

περιλαμβάνονται στην υπό κύρωση Π.Ν.Π., ήτοι τα άρθρα 50-53, ρυθμίζουν επείγοντα 

ζητήματα που ανακύπτουν, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και για την προστασία του 

συνταγματικά κατοχυρωμένου κοινωνικού δικαιώματος της παιδείας. 

 Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου πεντηκοστού της ανωτέρω Π.Ν.Π. ορίζεται ότι, για 

την αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης των φοιτητών που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες, 

των οποίων η λειτουργία απαγορεύτηκε προσωρινά με την από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 42), 

παρέχεται η δυνατότητα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με τουριστικό 

κατάλυμα της παρ. 4 της Δ1α/ ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 

987), μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το 

μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών και κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται κατάλληλη και καλύπτει την 

επιτακτική ανάγκη στέγασης των φοιτητών που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες, των οποίων 

η λειτουργία έχει ανασταλεί, στο πλαίσιο των μέτρων της Πολιτείας για τον περιορισμό 

διασποράς του κορωνοϊού. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έχοντας τη δυνατότητα σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων με απευθείας ανάθεση σε τουριστικά καταλύματα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης, στο πλαίσιο των εξαιρετικά επειγόντων μέτρων που λαμβάνονται, προχωρά με 

άμεσο και ευέλικτο τρόπο στην εύρεση λύσης για το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και 

για να διασφαλιστούν οι αρχές του κοινωνικού κράτους. 

Με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού πρώτου δίνεται η δυνατότητα στους 

προπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α. να επιλέξουν και να 

προμηθευθούν δωρεάν, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο σύγγραμμα σε ηλεκτρονική 

μορφή, επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε έντυπη μορφή, που έχουν επιλέξει 

εφόσον αυτό διατίθεται μόνο σε έντυπη μορφή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Ο 

κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων που περιλαμβάνεται στην 125766/Ζ1/5.8.2016 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 2433) δύναται να διευρύνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του 

οικείου Α.Ε.Ι. με την προσθήκη επιπλέον διδακτικών, ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων, 

συγγραμμάτων ηλεκτρονικής μορφής, μόνο κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος το 

υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Η εν λόγω 

ρύθμιση είναι αναγκαία και πρόσφορη για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων από την Πολιτεία στο πλαίσιο της πρόληψης 

διασποράς του κορωνοϊού, προκειμένου να προστατευτούν οι φοιτητές και να διασφαλιστεί 

η ομαλή και απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι. και τον Α.Ε.Α. 

αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
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των Α.E.I. σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από 

25.2.2020 Π.Ν.Π..  

Στη συνέχεια, στο άρθρο πεντηκοστό δεύτερο της υπό κύρωση Π.Ν.Π. ορίζεται ότι, εφόσον 

εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κατά το οποίο υφίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., 

αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλόμενων ποσών των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/201 (Α  ́195), όπως 

αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 4559/2018 (Α 1́42), καθώς και έκδοσης και 

κοινοποίησης των σχετικών πράξεων από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και 

υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης. Η ρύθμιση της προσωρινής αναστολής των 

ανωτέρω διαδικασιών στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει ως συνέπεια οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. και οι διοικήσεις 

των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. να μη φέρουν ευθύνη απέναντι για τη μη είσπραξη των ως άνω 

οφειλόμενων ποσών λόγω των δυσχερειών της τρέχουσας συγκυρίας, ανεξαρτήτως του 

χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.  

Τέλος, με το άρθρο πεντηκοστό τρίτο της υπό κύρωση Π.Ν.Π. παρατείνεται η προθεσμία  

υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του 

στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αποκλειστικά για το 

έτος 2020 έως την 31η Μαΐου 2020. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη 

λόγω των εξαιρετικά απρόβλεπτων συνθηκών που δημιουργούνται στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των συνεπειών από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Ως προς το άρθρο 55, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν να 

παρατηρηθούν τα εξής (αναλυτικά δομημένα ανάλογα με την παράγραφο του εν λόγω 

άρθρου): 

παρ. 1: Η διάταξη είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, κατά παρέκκλιση των 

εκτάκτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, ο εφοδιασμός των Εταιρειών ή επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης 

υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας σε υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. Είναι δε 

κατάλληλη, γιατί με αυτή χορηγείται εξαίρεση στις περιοριστικές διατάξεις, ώστε οι ανωτέρω 

επιχειρήσεις να μπορούν να εξυπηρετούν ειδικά τις ανάγκες των κρίσιμων ενεργειακών 

εταιρειών.   

παρ.2: Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται ως απολύτως αναγκαία ιδίως υπό την παρούσα 

κρίσιμη συγκυρία, λόγω των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας, για τη 

διευκόλυνση των Καταναλωτών τόσο κατά τη σύναψη νέων συμβάσεων και την τυχόν 

τροποποίηση των υφιστάμενων όσο και για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους εκ των 

συμβάσεων αυτών και κυρίως για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης. Η 

προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη και πρόσφορη για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, γιατί αφενός παρέχεται 

διευκόλυνση στους Καταναλωτές για τις εξ αποστάσεως συναλλαγές και την εν γένει 
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εξυπηρέτηση των υφιστάμενων συμβάσεων και αφετέρου ενισχύεται κατά το δυνατό η 

δυνατότητα είσπραξης των λογαριασμών κατανάλωσης από τους Προμηθευτές 

παρ. 3: Η διάταξη παρατείνει τις προθεσμίες που διέπουν τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, 

κατά τη φάση αδειοδότησης και υλοποίησής τους, προς αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

ανακύπτουν στην ολοκλήρωση των έργων αυτών λόγω των έκτακτων μέτρων που 

υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού. 

Δεδομένων των δυσμενών έννομων συνεπειών που προκύπτουν για τους επενδυτές εκ της 

παρόδου των προθεσμιών αυτών, μόνο μια διαβαθμισμένη παράταση –αναλόγως της 

εγγύτητας της προθεσμίας με την παρούσα περίοδο- μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 56 έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ακώλυτη συνέχιση 

της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΤΑΠ. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 57 έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση 

επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, όταν οι συνθήκες 

επιτρέψουν την επαναλειτουργία τους για το κοινό, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, 

αφού η αδυναμία προσέλευσής τους την καθορισμένη ημέρα για την οποία είχαν εκδοθεί 

ηλεκτρονικά εισιτήρια, οφείλεται στην αδυναμία πραγματοποίησης ταξιδιών και 

επισκέψεων στη χώρα μας, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από πολλά κράτη για 

την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, οι εν 

λόγω περιπτώσεις ανέρχονται περίπου στα 3.000 εισιτήρια. 

Ακόμη, η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 58 έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του.  

Η ρύθμιση του άρθρου 59 έχει ως στόχο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του 

Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής 

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του. 

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα 

και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της 

επιρροής 

 

Όσον αφορά στο μέρος Α και ειδικότερα στο άρθρο πέμπτο, η παράταση των προθεσμιών 

υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και της αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών 

μέτρων αφορά σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας που έχει αιτηθεί ή θα αιτηθεί την ένταξη 

στους νόμους 4469/2017 (Α’ 62), 4605/2019 (Α’ 52) και 3869/2010 (Α’ 130), ενώ η αναστολή 

καταβολής δόσεων αφορά σε οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, δυνάμει της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής Υπ. Αποφάσεων. 

Σχετικά με το άρθρο έβδομο του ιδίου άρθρου, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε όλα τα 

πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου δέκατου 

τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) 

και του άρθρου όγδοου παρ. 1 και ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
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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). 

Όσον αφορά στο μέρος Β και ειδικότερα στο άρθρο δέκατο τέταρτο, η αξιολογούμενη 

διάταξη επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις των υπεραγορών τροφίμων, 

τους παραγωγούς πωλητές και τους εμπόρους πωλητές των λαϊκών αγορών και εμμέσως το 

σύνολο της κοινότητας. 

Επιπλέον, σχετικά με το μέρος Β και συγκεκριμένα το άρθρο δέκατο πέμπτο, επηρεάζονται 

άμεσα οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις προϊόντων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής και εμμέσως το σύνολο της κοινότητας. 

Από την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 48 επηρεάζονται οι υπάλληλοι 

οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων 

Βόλου.   

Ως προς το άρθρο 49, η ομάδα που επηρεάζεται είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου 

Εξωτερικών που εκτελούν την υπηρεσία τους στην αλλοδαπή, κατά τη διάρκεια εμφάνισης 

και μέχρι τον περιορισμό του ιού COVID – 19. 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 56 αφορά στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας ενός Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο έχει ως βασική αρμοδιότητα την είσπραξη και διαχείριση 

των εσόδων από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μουσείων και 

μνημείων, τα πωλητήρια που λειτουργούν σε αυτά, καθώς και από τα μισθωμένα σε ιδιώτες 

αναψυκτήρια στους εν λόγω χώρους. Συνεπώς, η αποδοτική λειτουργία του ΤΑΠ επηρεάζει 

τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μουσείων και μνημείων, 

καθώς και τις επιχειρήσεις ή ιδιώτες επαγγελματίες που επηρεάζονται από την ομαλή 

λειτουργία των χώρων αυτών (τουριστικές επιχειρήσεις, ξεναγοί, ιδιοκτήτες αναψυκτηρίων 

κ.α.).    

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 57 αφορά πελάτες του συστήματος ηλεκτρονικής 

έκδοσης εισιτηρίου, των κατηγοριών Β 2 Β (ταξιδιωτικά πρακτορεία) αλλά και Β 2 C 

(μεμονωμένοι επισκέπτες). 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 58 αφορά στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

λειτουργίας ενός Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της γνωριμίας και 

προσέγγισης του Ελληνικού Πολιτισμού στην αλλοδαπή, την ευρύτερη γνώση για την 

ελληνική συμβολή στα γράμματα στις επιστήμες και στις τέχνες και γενικά στην πολιτιστική 

δημιουργία, τη διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και τη μέριμνα για την 

καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της διασποράς, την ενίσχυση της 

πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες, τη συμβολή στην 

καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών σχέσεων, με στόχο 

την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των λαών για την αλληλοκατανόηση και τη 

δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξή τους, και το σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής 

πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 

μέσου. Συνεπώς, η αποδοτική λειτουργία του ΕΙΠ επηρεάζει το σύνολο των πολιτών της 

χώρας και, ιδίως, τους ενδιαφερόμενους για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. 

Η ρύθμιση του άρθρου 59 αφορά στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός 

Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο έχει ως σκοπό την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, 

τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης καλλιτεχνικής εκφράσεως και του 

καλλιτεχνικού έργου σε όλους τους τομείς των εικαστικών τεχνών, χωρίς να παρεμβαίνει σε 
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θέματα αισθητικής και η μέριμνα για τα συμφέροντα των ασχολούμενων με τις εικαστικές 

τέχνες καλλιτεχνών. Συνεπώς, η αποδοτική λειτουργία του ΕΕΤΕ επηρεάζει τους καλλιτέχνες 

και, γενικότερα, τους απασχολούμενους με τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα. 

 

2. Καταλληλότητα 

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 

 

Όλες οι ανωτέρω προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αποτροπή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 στο κοινό, αποτελούν μέτρα πρόληψης, αλλά και μέτρα προστασίας. Η 

τρέχουσα υγειονομική κρίση συνιστά φαινόμενο παγκόσμιου φάσματος και εντάσσεται στην 

έννοια της ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτων, αντίστοιχης έκτασης ζήτημα δεν είχε καν τεθεί 

(ώστε να έχει αντιμετωπιστεί) στο παρελθόν, η παρούσα δε, ΠΝΠ, αποσκοπεί την 

διευκόλυνση και την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής προστασίας των δικαιωμάτων των 

πληττόμενων προσώπων. 

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 τους 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 

ανακήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020. Το νέο στέλεχος κορωνοϊού, 

εξαπλώνεται από άνθρωπο 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 άλλα 1,4 – 2,5 άτομα (συγκριτικά με την εποχική γρίπη, όπου ο κάθε 

ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο άλλα 1,3 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 εξαιτίας του κορωνοϊού), 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 και υποκείμενα νοσήματα. Για την ώρα, 
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δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον 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 αποστασιοποίησης 

(social distancing). Η κοινωνική αποστασιοποίηση (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 σε βάθος 

χρόνου. 

Προς το σκοπό αυτό προωθούνται τα ανωτέρω προληπτικά και μέτρα, και εντείνεται η 

προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και των γενικότερων 

συνεπειών που αυτά μπορεί να συνεπάγονται και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας 

υγείας.  

 

Μέρος Α: Άρθρο πρώτο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για τη στήριξη των 

δημοσίων εσόδων και κατάλληλη για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία 

παρέχεται το ευεργέτημα της έκπτωσης σε ποσοστό είκοσι πέντε τις εκατό (25%), με την 

προϋπόθεση ότι καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί στη 

φορολογική διοίκηση και οι οποίες καθίστανται απαιτητές στο διάστημα από 30.3.2020 έως 

και 30.4.2020. Όσοι έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η 

έκπτωση 25% υπολογίζεται στη δόση της ρύθμισης. Οφειλές που προέρχονται από ΦΠΑ και 

παρακρατούμενους φόρους και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και 

χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου εξαιρούνται του εν λόγω ευεργετήματος της έκπτωσης. 

Άρθρο δεύτερο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις από 30 Μαρτίου και μέχρι την 31η Μαϊου 

2020 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών, των 

συναλλαγματικών και των γραμματίων σε διαταγή κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου που οφείλονται από επιχειρήσεις που ανήκουν στους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με 

κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των 

αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 

και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55).  

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι κατάλληλες να αντιμετωπίσουν τα θέματα που ανακύπτουν στην 

πραγματική οικονομία της Χώρας, καθώς:   

- οι ίδιες προβλέψεις ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ θα 

συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020,  

- προβλέπεται ότι τα εν λόγω αξιόγραφα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από 

τους εκδότες/αποδέκτες/κομιστές στα πιστωτικά ιδρύματα εντός ολιγοήμερης προθεσμίας,  

- η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων προβλέπεται ότι θα 

πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής σχετικής εφαρμογής υπό την ευθύνη των πιστωτικών 

ιδρυμάτων,  

- προβλέπεται ότι οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να 

ενταχθούν ατομικά σε αυτές από την 1 Απριλίου 2020 και εφεξής στην περίπτωση που το 
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σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου κύκλου 

συναλλαγών τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία από τις δηλώσεις του ΦΠΑ. Από την πρόβλεψη αυτή εξαιρούνται 

κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του 

κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού 

COVID-19,  

- προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων, και  

- τέλος, ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει 

εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον 

δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον 

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.  

Άρθρο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία 

των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19. Προκειμένου, να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη 

ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας 

τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης 

του κορωνοϊού, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής. 

Άρθρο τέταρτο: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί 

στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην 

κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην 

κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί 

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Άρθρο έκτο: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αναστέλλεται ή παρατείνεται η 

εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 

4174/2013, Α΄ 170), προκειμένου να ανταποκριθεί η Φορολογική Διοίκηση στις έκτακτες 

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID -19.  

Επιπλέον, και με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν σχετική αρμοδιότητα στον 

Υπουργό Οικονομικών ή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν θίγονται, κρίνεται κατάλληλη 

η πρόβλεψη για έκδοσης κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για την τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής και παράτασης των προθεσμιών 

που ορίζονται στο άρθρο αυτό, καθώς και κάθε άλλης προθεσμίας για την υποβολή 

οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης σύμφωνα με τις 

διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας 

είναι αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η παραπάνω πρόβλεψη κρίνεται 

επίσης ως αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στη λειτουργία των 

υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των 

φορολογουμένων λόγω της λήψης των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

Άρθρο όγδοο: Η παράταση της προθεσμίας δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών 

εκθέσεων η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 καθίσταται 
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αναγκαία λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

εισηγμένες εταιρίες και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα τους 

να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά περιθώρια που τίθενται στο 

ν. 3556/2007, δηλαδή έως 30.4.2020 και κυρίως λόγω της μη δυνατότητας ελέγχου τους από 

τους ορκωτούς ελεγκτές.   

Άρθρο ένατο: Με την προτεινόμενη διάταξη  δίνεται η αναγκαία παράταση της προθεσμίας 

προσκόμισης δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, που  λόγω της επιβολής των εκτάκτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοιου ( αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων, 

περιορισμός κυκλοφορίας, κοκ) και την προστασία  της δημόσιας υγείας  δεν μπορούν  να 

εκδοθούν και να προσκομισθούν εγκαίρως. 

Επιπλέον, δίνεται περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια πιστοποιήσεων και 

επανεκπαίδευσης στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ο οποίος πάντως δεν  υπερβαίνει 

το διάστημα που ορίζει ο νόμος για την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων. Η παράταση 

είναι αναγκαία, καθώς πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης και 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων ωρών πιστοποίησης 

εντός του προηγούμενου έτους. 

Άρθρο δέκατο: Η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία ορίζεται ότι δεν απαιτείται έγκριση 

από τον Υπουργό Οικονομικών για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής 

διενεργείται από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο της 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 

64) είναι κατάλληλη, προκειμένου να διευκολυνθούν τα εμπλεκόμενα μέρη και να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες λόγω των αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν 

προκύψει για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Όμως, 

κρίνεται επιπλέον ως αναγκαία η κοινοποίηση των δωρεών αυτών στο Υπουργείο 

Οικονομικών, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ορίζεται στην 

περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σε σχέση 

με αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δωρεάς. 

Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής 

υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση κάθε ειδικότερου θέματος σχετικά με την μερική 

καταβολή μισθωμάτων σε περιπτώσεις επαγγελματικής μίσθωσης και των μισθώσεων 

κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία 

έχει ανασταλεί ή έχει απαγορευθεί με απόφαση δημόσιας αρχής, γεγονός που θα επιτρέψει 

την ορθότερη και πληρέστερη εφαρμογή της σχετικής διάταξης. 

Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη προσαρμόζονται τα νομικά πρόσωπα και οι 

νομικές οντότητες στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, γεγονός που θα επιτρέψει στη 

συνέχεια την ορθή καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο «Κεντρικό 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά έκτακτο μέτρο λόγω 

των συνθηκών. 

Βέβαια, να σημειωθεί πως όσον αφορά στο άρθρο 56, παρόμοια ρύθμιση είχε ψηφιστεί το 

έτος 2018 και με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η λειτουργία του ΤΑΠ, το 

καλοκαίρι του προαναφερόμενου έτους. 

 

Ως προς το άρθρο 57, δεν υπάρχουν προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης ίδιου 

προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τέτοιο 
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πρόβλημα σε μεγάλες διαστάσεις, στη σύντομη χρονική περίοδο εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού εισιτηρίου (από το καλοκαίρι του 2018). 

Παρόμοιες ρυθμίσεις με τη διάταξη των άρθρων 58 και 59 ψηφίστηκαν το Μάρτιο του 2020 

και με αυτό τον τρόπο παρατάθηκε η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων συνδικαλιστικών 

σωματείων, Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ.. 

 

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. 

 

Το πρόβλημα της πανδημίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτήν τη στιγμή τα κράτη 

στην Ευρώπη, ιδίως δε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ είναι 

πρωτοφανές. Κατά τούτο καινοφανή είναι και τα μέτρα στη λήψη των οποίων προβαίνει κάθε 

κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί ήδη ανακοινώσεις και έχουν ληφθεί σχετικές 

αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/03/23/, 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.htm

l, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en). Κατά 

συνέπεια, η Χώρα μας προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων αναγκαίων εργαλείων για την 

πραγματοποίηση του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της Πολιτείας και για την 

άμβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να θωρακιστεί στο 

σύνολό της η ελληνική οικονομία. 

 

    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 

 

Μέρος Β: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να 

επανακαθορίζονται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 

ατόμων. 

Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και οπότε οι τοπικές δημοτικές αρχές 

θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της 

διοικητικής τους ευθύνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται η μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και 

επαγγελματιών, στις εν λόγω λαϊκές αγορές, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται 

σε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή της περ. ζ’ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου 

της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), σε ποσοστό που πάντως δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αδειών. 

Για την πλήρη εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 48 και στις περιπτώσεις 

όπου αυτό απαιτείται, υφίσταται η ανάγκη έκδοσης αιτιολογημένων αποφάσεων των 

Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Καταστημάτων Κράτησης ή του Γενικού Γραμματέα 

Αντεγκληματικής Πολιτικής σε περιπτώσεις ανάκλησης αδειών. 

Ως δευτερογενής νομοθεσία, προβλέπεται από το άρθρο 49, η έκδοση ΥΑ για την κατάρτιση 

καταλόγου Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στους υπαλλήλους των οποίων θα τύχει 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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εφαρμογής η διάταξη. Επισημαίνεται ο προσωρινός χαρακτήρας του καταλόγου, στον οποίο 

δύναται να προστίθενται ή αφαιρούνται Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, ανάλογα με την 

πορεία διάδοσης ή περιορισμού του ιού. 

Απαιτείται η έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Α.Π., καθώς και μια σειρά 

διοικητικών ενεργειών (όπως π.χ. παρατάσεις συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ), αναφορικά με το 

άρθρο 56. 

Για την εφαρμογή του άρθρου 57, απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων και 

Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία ισχύος των εισιτηρίων, 

καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης. 

 

  3. Συνέπειες στην Οικονομία 

 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση.  

 

Γενικά, Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της οικονομικής ζωής, μέσω της 

εξασφάλισης της συνέχειας των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο του κράτους όσο και των 

πολιτών και επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την άμβλυνση ενδεχόμενων βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων στην οικονομία. 

Μέρος Α: Η παράταση των προθεσμιών υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και της 

αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο πέμπτο 

αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας που έχει αιτηθεί ή θα αιτηθεί την ένταξη 

στους νόμους 4469/2017 (Α’ 62), 4605/2019 (Α’ 52) και 3869/2010 (Α’ 130), ενώ η αναστολή 

καταβολής δόσεων αφορά σε οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, δυνάμει της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής Υπ. Αποφάσεων. 

Σχετικά με το άρθρο έβδομο, η ρύθμισή του αφορά στα πρόσωπα, που έχουν πληγεί από την 

τρέχουσα υγειονομική κρίση και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου 

δέκατου τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) 

και του άρθρου όγδοου παρ. 1 και ενδέκατου της από 20-03-2020 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» (Α’ 68). 

Επιπλέον, όσον αφορά στη ρύθμιση του άρθρου δέκατου τρίτου, αυτή σχετίζεται με την 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε., η οποία αποτελεί τη μοναδική αεροναυπηγική 

βιομηχανία της χώρας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, και εξυπηρετεί τις 

επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Μέρος Β: Επιχειρήσεις υπεραγορές τροφίμων, και πωλητές, παραγωγοί και επαγγελματίες 

στις λαϊκές αγορές, όσον αφορά στο άρθρο δέκατο τέταρτο.  

Μέρος Δ: Λιανεμπόριο, υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα , 

ιδιωτικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, αεροπορικές εταιρείες, ιδιώτες, ελεύθερους 

επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μονάδες παραγωγής τροφίμων κλπ. 
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Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 56, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής 

τουριστικών ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά γραφεία κ.α.) 

καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης.  

Επιπλέον, η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 57 αφορά σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τουριστικών ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

(ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικά γραφεία κ.α.).  

Με το μέρος ΙΑ εισάγεται διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με περιεχόμενο την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 της θητείας των οργάνων 

διοίκησης των αγροτικών συνεταιρισμών, και προκαλείται ουδέτερη δημοσιονομική 

επίπτωση. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς.  

 

Μέρος Α: Μέσω της παράτασης των προθεσμιών για τη ρύθμιση οφειλών που αναφέρονται 

στο άρθρο πέμπτο, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων νόμων και της αναστολής καταβολής 

των δόσεων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των 

συνεπειών που επέφερε ο κορωνoϊός COVID- 19, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Όσον 

αφορά στο άρθρο δέκατο τρίτο, διευκολύνεται η λειτουργία της ΕΑΒ Α.Ε., η οποία τυγχάνει 

στρατηγικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας, και συνάμα διακρίνεται για 

τη σημαίνουσα εξαγωγική της δραστηριότητα. 

 

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 ΠΝΠ. 

 

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. 

 

Μέρος Α: Μέσω της διευκόλυνσης στην αποπληρωμή των οφειλών που σημειώνονται στο 

άρθρο πέμπτο για επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του 

κορωνοϊού, διασώζονται υγιείς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινό ζήτημα λόγω 

της πανδημίας και με τον τρόπο αυτό λειτουργεί καλύτερα ο ανταγωνισμός, καθότι σε κάθε 

σχετική αγορά παραμένουν περισσότεροι φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 

 

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 ΠΝΠ. 
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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.  

 

Μέρος Α: Το όφελος για τις μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις είναι μεγάλο, καθότι, μέσω της 

αναστολής καταβολής δόσεων με το άρθρο πέμπτο επικουρούνται στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19, συνεχίζεται η λειτουργία 

τους και ενδυναμώνεται η οικονομία. 

 

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.  

 

Μέρος Α: Τα οφέλη στην οικονομία είναι μεγάλα, καθότι η αναστολή καταβολής δόσεων 

συμβάλλει στη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων να αντιμετωπίσουν τις άμεσες 

συνέπειες που επέφερε η πανδημία. 

Μέρος Ι: Τα τελευταία χρόνια, οι εισπράξεις από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων, 

μνημείων, ιστορικών τόπων και μουσείων, βαίνουν σταθερά αυξανόμενες. Το γεγονός αυτό 

έχει θετικές επιπτώσεις στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, η 

αποτελεσματική λειτουργία των χώρων αυτών, αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και 

συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και συνακόλουθα στην 

αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Με την διασφάλιση  της αποδοτικής 

λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΑΠ (ηλεκτρονικό εισιτήριο, εκδοτήρια εισιτηρίων, 

πωλητήρια κ.α.) όταν αποκατασταθούν γενικότερα οι ομαλές κοινωνικές συνθήκες, θα 

εξασφαλιστεί η άμεση επανεκκίνηση των σχετικών με την εξυπηρέτηση των τουριστών 

διαδικασιών, καθώς και η είσπραξη των σχετικών εσόδων, κάτι που θα συντελέσει στην 

προσπάθεια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας.  

 

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 

 

Mέρος Α: Μέσω της παράτασης των προθεσμιών για τη ρύθμιση οφειλών που αναφέρονται 

στο άρθρο πέμπτο στο πλαίσιο των προαναφερθέντων νόμων και της αναστολής  καταβολής 

των δόσεων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των 

συνεπειών που επέφερε ο κορωνoϊός COVID- 19, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και 

διευκολύνονται στην αναδιάρθρωση των οφειλών τους. 
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Σχετικά με το άρθρο έβδομο, τα πρόσωπα, που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα μπορέσουν να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή 

των δόσεων των ενήμερων δανείων τους. 

Μέρος Γ: Με το δέκατο όγδοο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων 

ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, 

γεγονός που θα επιτρέψει την ελάφρυνση των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων 

επαγγελματιών. 

Με το δέκατο ένατο άρθρο  μετατίθεται η «δήλη ημέρα» καταβολής του επιδόματος εορτών 

Πάσχα, χωρίς την επιβολή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

της 30ης Ιουνίου 2020. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός οι απασχολούμενοι δεν θα χάσουν το 

επίδομα εορτών Πάσχα και αφετέρου οι εργοδότες επιχειρήσεις δύνανται να το καταβάλουν 

έως 30 Ιουνίου 2020.   

Με το εικοστό άρθρο καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των 

δράσεων του ΟΑΕΔ.  

Η ρύθμιση του εικοστού πρώτου  άρθρου  επιχειρεί να εξομαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές 

συνέπειες που δημιουργεί η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, 

όπως οι μαθητές και τα ΑμεΑ. 

Με το  εικοστό δεύτερο άρθρο παρατείνεται η έναρξη ισχύος του νέου Οργανογράμματος 

κατά δέκα (10)  επιπλέον μήνες και ως εκ τούτου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 (Α’110) «Οργανισμός του Οργανισμού  

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» ώστε να  επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη 

προώθηση της απασχόλησης, η ανάσχεση της ανεργίας και η τελική κατάρτιση των 

περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας του προσωπικού. 

Τα άρθρα εικοστό τρίτο έως εικοστό πέμπτο αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από 

τις οικονομικές συνέπειες της εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή 

στήριξης στις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 

επαγγελματίες, ανέργους και τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.  

Με το εικοστό έκτο άρθρο, ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας και δεδομένου ότι e-E.Φ.Κ.Α, ο 

ΟΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού κρίνεται αναγκαίο να δύνανται να επεκτείνουν άμεσα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα ή να δημιουργούν και να εγκαταθιστούν ηλεκτρονικές εφαρμογές 

ή να δημιουργούν νέες πλατφόρμες προκειμένου να επιτευχθεί απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 

εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Με το μέρος Ε σημειώνεται πως η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα συμβάλλει στην ομαλή συνέχεια της κοινωνικής ζωής μέσω της 

αδιάλειπτης παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδίως τις πιο 

ευπαθείς και ασθενείς. 

Από την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης, ήτοι του άρθρου 48, τα Καταστήματα 

Κράτησης θα έχουν επαρκή στελέχωση αυτή την κρίσιμη για την Χώρα περίοδο. 

Μέρος Η: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις της υπό κύρωση Π.Ν.Π. εντάσσονται στο πλαίσιο της  

έγκαιρης παρέμβασης της Πολιτείας για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας του 

COVID-19, με τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας που εναρμονίζονται 

προς τη συνταγματική επιταγή για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων.  
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Ειδικότερα, με τις ανωτέρω ρυθμίσεις ευνοούνται ιδίως οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των οποίων 

εξασφαλίζεται η στέγαση αλλά και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την 

παροχή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενώ με την αναστολή των διαδικασιών για τον 

προσδιορισμό οφειλών προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρείται η ομαλή λειτουργία της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας. Τέλος, διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι 

για τη λήψη άδειας λειτουργίας δομών δια βίου μάθησης. 

 

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  

 

Μέρος Α: Μέσω της παράτασης των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο πέμπτο για τη 

ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο των νόμων προστασίας κυρίας κατοικίας (ν. 4605/2019, Α’ 52) 

και υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. 3869/2010, Α’ 130), καθώς και της αναστολής 

καταβολής των δόσεων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δίνεται η δυνατότητα 

αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφερε ο κορωνοϊός COVID- 19, στα φυσικά πρόσωπα 

που κάνουν αίτημα υπαγωγής ή έχουν λάβει ρύθμιση στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων. 

Mέρος Ι: Οι μεμονωμένοι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών τόπων 

και μνημείων, θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους, όταν οι γενικότερες 

συνθήκες το επιτρέψουν. 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

 

Μέρος Α: Μέσω της ρύθμισης του άρθρου πέμπτου, παρέχεται αναστολή στη διαδικασία 

υπαγωγής σε πλαίσια οφειλών, ούτως ώστε να μην τεθεί ο αιτούμενος πολίτης, αλλά ούτε 

και οι λοιποί παράγοντες της διαδικασίας (π.χ. σύμβουλοι, δικηγόροι, υπάλληλοι τραπεζικών 

ιδρυμάτων κλπ) σε κίνδυνο, ερχόμενοι σε επαφή για τη διεκπεραίωση της εν λόγω 

διαδικασίας.  

Μέρος Ι: Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 57 συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου 

ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των πολιτών και στην αναβάθμιση του 

επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες. 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 57, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης ή ακύρωσης έκδοσης ηλεκτρονικών 

εισιτηρίων. 
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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 

 

Η εξ αποστάσεως εργασία των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και η εντεινόμενη 

χρήση ΤΠΕ για την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, συμβάλλει στην αποφυγή περαιτέρω 

μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κατ’ αποτέλεσμα στην άμβλυνση των συνεπειών 

μιας επιδημίας στο φυσικό περιβάλλον, αναφορικά με τις διατάξεις του μέρους Ε. 

Όσον αφορά στο μέρος Ι, η αποτελεσματική λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών τόπων, μουσείων και μνημείων, συμβάλλει στην προστασία, ανάδειξη και 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού εν γένει. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

Δεν υφίστανται στην παρούσα ΠΝΠ. 

 

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 

 

Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες και κατάλληλες για την τήρηση της αρχής της 

συνέχειας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατά 

συνέπεια, η δημόσια διοίκηση και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης θωρακίζονται έναντι 

του κινδύνου της προσωρινής παύσης λειτουργίας. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Μέρος Α: Επέρχεται αναστολή και στις προθεσμίες για τη χορήγηση δικαστικής ρύθμισης στο 

πλαίσιο του νόμου προστασίας α’ κατοικίας. 

 

7. Νομιμότητα 

 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

 

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 ΠΝΠ. 
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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 ΠΝΠ. 

 

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 ΠΝΠ. 

 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση 

της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

Τα συναρμόδια Υπουργεία είναι τα εξής, βάσει και της σειράς των μερών με τα οποία 

διαρθρώνεται η παρούσα ΠΝΠ: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργεία Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και 

Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και 

τέλος Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Συναρμόδιο είναι επίσης και το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

 

Όσον αφορά στο μέρος Α, οι οργανικές μονάδες είναι οι εξής: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ενιαία Αρχή Πληρωμών και Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ., Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Αναφορικά με το μέρος Δ και τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, οι 

οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι οι εξής: Διεύθυνση Φαρμάκου, 

Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΠΥΥ, Αυτοτελές Τμήμα DPO, Οικονομική Διεύθυνση. 

Αρμόδια για το μέρος Ι είναι το ΤΑΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) και το 

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ). 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Όσον αφορά στο μέρος Α, αρμόδιες είναι: Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, 

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η  Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, η Γενική 
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Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, οι Διευθύνσεις Διαχείρισης 

Οικονομικού και τα αντίστοιχα Τμήματα Μισθοδοσίας των φορέων. 

Για το άρθρο όγδοο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Για το άρθρο ένατο η Τράπεζα της Ελλάδος , Επαγγελματικά Επιμελητήρια  

Για το άρθρο δέκατο τρίτο, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους αρμόδιες τελωνειακές αρχές.  

 

Όσον αφορά στο μέρος Γ, αναλυτικά παρατίθενται τα εξής:  

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του δέκατου όγδοου άρθρου είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο e-ΕΦΚΑ. Για την εφαρμογή του 

δέκατου ένατου άρθρου είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του εικοστού άρθρου,  του εικοστού 

πρώτου άρθρου,  του εικοστού δεύτερου άρθρου,  του εικοστού τέταρτου άρθρου  είναι ο 

ΟΑΕΔ. Επιπλέον, για την εφαρμογή του εικοστού τρίτου άρθρου, αρμόδιες υπηρεσίες είναι 

το ΚΕΑΟ, ο e- ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του εικοστού πέμπτου άρθρου καθίστανται το ΚΕΑΟ, 

ο e-ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την 

εφαρμογή του εικοστού έκτου άρθρου, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο e- ΕΦΚΑ, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ. 

Αναφορικά με το Υπουργείο Υγείας, οι υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες είναι οι εξής: 

Νοσοκομεία, ΕΟΔΥ, ΙΦΕΤ ΑΕ, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ.  

Όσον αφορά στο μέρος  Η και στις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αρμόδιο για την εφαρμογή του άρθρου πεντηκοστού της υπό κύρωση Π.Ν.Π. 

είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου πεντηκοστού πρώτου είναι η Γενική 

Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι 

Γραμματείες των Τμημάτων των οικείων Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των 

μαθημάτων. 

Για την εφαρμογή του πεντηκοστού τρίτου άρθρου, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για την εφαρμογή του μέρους Ι, αρμόδια είναι το ΤΑΠ το ΕΙΠ και το ΕΕΤΕ. 

 

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 ΠΝΠ. 

 

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.) 
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Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

 

Μέρος Α: Όσον αφορά στο άρθρο πέμπτο, επέρχεται αναστολή των προθεσμιών που 

θεσπίζονται με τα άρθρα 7, 8 και 11 του 

ν. 4469/2017 (Α' 62), το άρθρο 74 του ν. 4605/2019 (Α' 52), καθώς και τα άρθρα 13 του ν. 

4469/2017 (Α' 62) και 78 παρ. 1 του ν. 4605/2019 (Α' 52). 

 

 

 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 ΠΝΠ. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

 

Μέρος Α:  Με την προτεινόμενη διάταξη, ήτοι το άρθρο πέμπτο, αναστέλλεται για χρονικό 

διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των νόμων 

4469/2017 (Α' 62), ν.4605/2019 (Α' 52) και ν. 3869/2010 (Α' 130), χωρίς να επέρχονται οι 

συνέπειες των νόμων αυτών λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική 

διάρκεια της ρύθμισης. Επομένως, έμμεσα τροποποιούνται τα  άρθρα 14 ν. 4469/2017 (Α' 

62), 80 του ν. ν. 4605/2019 (Α' 52) και 11 ν. 3869/2010 (Α' 130), που περιγράφουν τις 

συνέπειες της καθυστέρησης δόσεων εκ μέρους του οφειλέτη. 

 

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 

 

Όσον αφορά στο άρθρο δεύτερο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οριστικοποιήθηκαν κατόπιν 

διαβούλευσης με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών.   

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

 

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, οι ανωτέρω διατάξεις της υπό κύρωση Π.Ν.Π. δεν 

τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr».  
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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 διασποράς 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: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

Με το δέκατο όγδοο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών 

εισφορών περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, γεγονός που θα 

επιτρέψει την ελάφρυνση των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. 

Με το δέκατο ένατο άρθρο  μετατίθεται η «δήλη ημέρα» καταβολής του επιδόματος εορτών 

Πάσχα, χωρίς την επιβολή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

της 30ης Ιουνίου 2020. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός οι απασχολούμενοι δεν θα χάσουν το 

επίδομα εορτών Πάσχα και αφετέρου οι εργοδότες επιχειρήσεις δύνανται να το καταβάλουν 

έως 30 Ιουνίου 2020.   

Με το εικοστό άρθρο καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των 

δράσεων του ΟΑΕΔ.  

Η ρύθμιση του εικοστού πρώτου  άρθρου  επιχειρεί να εξομαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές 

συνέπειες που δημιουργεί η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, 

όπως οι μαθητές και τα ΑμεΑ. 

Με το  εικοστό δεύτερο άρθρο παρατείνεται η έναρξη ισχύος του νέου Οργανογράμματος 

κατά δέκα (10) επιπλέον μήνες και ως εκ τούτου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης 

και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 (Α’110) «Οργανισμός του Οργανισμού  Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» ώστε να  επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προώθηση της 

απασχόλησης, η ανάσχεση της ανεργίας και η τελική κατάρτιση των περιγραμμάτων των 

θέσεων εργασίας του προσωπικού. 

Τα άρθρα εικοστό τρίτο έως εικοστό πέμπτο αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από 

τις οικονομικές συνέπειες της εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή 

στήριξης στις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους 

επαγγελματίες, ανέργους και τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.  
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Με το εικοστό έκτο άρθρο, ενόψει της τρέχουσας συγκυρίας και δεδομένου ότι e-E.Φ.Κ.Α, ο 

ΟΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού κρίνεται αναγκαίο να δύνανται να επεκτείνουν άμεσα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα ή να δημιουργούν και να εγκατασταθούν ηλεκτρονικές 

εφαρμογές ή να δημιουργούν νέες πλατφόρμες προκειμένου να επιτευχθεί απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού. 

Με το άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο, ενισχύονται οικονομικά οι τοπικές κοινωνίες και κατ’ 

επέκταση τα δημοτικά έσοδα, καθώς τα συγκεκριμένα καταστήματα και κυλικεία 

επεκτείνουν τον κύκλο προσώπων στα οποία απευθύνονται λόγω του ότι κατά κανόνα οι 

αναφερόμενες δομές και κέντρα φιλοξενίας ευρίσκονται εκτός του υφιστάμενου αστικού 

ιστού. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις της υπό κύρωση ΠΝΠ εντάσσονται στο πλαίσιο της  έγκαιρης 

παρέμβασης της Πολιτείας για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, 

με τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας που εναρμονίζονται προς τη 

συνταγματική επιταγή για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.  

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω ρυθμίσεις ευνοούνται ιδίως οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των οποίων 

εξασφαλίζεται η στέγαση αλλά και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την 

παροχή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, ενώ με την αναστολή των διαδικασιών για τον 

προσδιορισμό οφειλών προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρείται η ομαλή λειτουργία της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας. Τέλος, διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι 

για τη λήψη άδειας λειτουργίας δομών δια βίου μάθησης. 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ωφελήσουν 

άμεσα τους πολίτες και τους επαγγελματικούς φορείς του τεχνικού κόσμου, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις εργασίες στις οικοδομές και τις κατοικίες τους και να 

διεκπεραιώσουν εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις τους, κυρίως όσον αφορά στο άρθρο 54. 

Αναφορικά με το άρθρο 55 έχουν να παρατηρηθούν τα εξής: 

παρ. 1 άρ. 55: Δεν προβλέπονται αρνητικές ή δυσμενείς συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο 

ή την εθνική οικονομία. Η προμήθεια απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών κατά τα 

ανωτέρω θα γίνεται με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, ενώ θα απαγορεύεται ρητώς η λειτουργία των ως άνω καταστημάτων για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

παρ. 2 άρ. 55: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία 

της ελληνικής αγοράς ενέργειας, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων των Προμηθευτών και 

στην ομαλή άσκησης των καθηκόντων των αρμοδίων Διαχειριστών για τη διασφάλιση της 

αδιάλειπτης παροχής ενέργειας στους Καταναλωτές. Η διευκόλυνση των συναλλαγών με 

τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργεια, κατά τα ανωτέρω, αναμένεται να μετριάσει τις 

αρνητικές συνέπειες της παρούσας κρίσης, τόσο για τις ανταγωνιστικές όσο και για τις 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις και λοιπά τέλη, τα οποία εισπράττονται δια των λογαριασμών. 

παρ. 3 άρ. 55: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή της σχετικής 

αγοράς, καθώς πρόκειται για τη μετατόπιση των προθεσμιών που άπτονται των 

υποχρεώσεων τους, προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες της επιβράδυνσης στους 

επενδυτές έργων ΑΠΕ οι οποίοι πλήττονται από το μη προβλέψιμο αντίκτυπο της επιδημίας 

του κορωνοϊού. Αντίθετα, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών σταθμών ΑΠΕ προς την Πολιτεία και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των 
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νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 

αποτελεί κεντρικό εθνικό ενεργειακό στόχο, καθώς συμβάλλει τόσο στη διαφοροποίηση του 

εθνικού ενεργειακού μίγματος όσο και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύει και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.  

Η διάταξη του άρθρου 68 επηρεάζει άμεσα τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού 

περιεχομένου, ελαφρύνοντας προσωρινά τις οικονομικές επιβαρύνσεις τους, καθώς για το 

ημερολογιακό έτος 2020 δεν θα καταβληθεί οιαδήποτε δόση τιμήματος της άδειας που 

κατέχουν, ενώ το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 30.3.2020 

ΠΝΠ, ήτοι την 30.3.2020, ποσό τιμήματος κάθε άδειας θα καταβληθεί από αυτούς σε 

ισόποσες δόσεις καταβλητέες μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους. 

Για το ημερολογιακό έτος 2020, δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

(Ε.Σ.Ρ.) το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια. Το εν λόγω ποσό θα 

επιμερισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλλει έκαστος 

υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
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