
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»   (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. « Περαιτέρω μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα » (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» 

 

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 παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το 

άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παρ. 1 και 

5 του άρθρου 22, την παρ. 1 του άρθρου 23, την παρ. 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 

του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος, η από 

13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84). 

Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων. 

Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 

ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και επεκτείνεται το 

πεδίο εφαρμογής της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με 

τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και 

στις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς και στις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες  

(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι 

και πέντε (5) εργαζόμενους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες 

και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν 

συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 

δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται 

στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα. 

Στο δεύτερο άρθρο, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, που 

αφορούν το μήνα Απρίλιο 2020 και εξής, παρέχεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα αναδρομικής 

τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η τροποποίηση 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από 23.3.2020 έως και 24.4.2020 και μπορεί να ανατρέχει σε 

χρόνο από 20.3.2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που 

δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της υπό κύρωσης Π.Ν.Π. ως δευτερεύων ΚΑΔ 

στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη και για την αποφυγή 
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καταστρατηγήσεων προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαπιστωθεί ότι η δήλωση τροποποίησης κύριου ενεργού 

ΚΑΔ είναι ανακριβής και ορίζεται ότι για την επιβολή και αμφισβήτηση των κυρώσεων αυτών 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τέλος, παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την έκδοση κοινής 

απόφασης με την οποία δύναται να καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης διάταξης. 

Στο τρίτο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που 

συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID – 19, με την παροχή διευκόλυνσης 

στις πληγείσες επιχειρήσεις και κινήτρου για την ταχεία αποπληρωμή των οφειλών ΦΠΑ από τις 

δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του 

τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Ειδικότερα, 

παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και 

τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.. 

Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα 

Απρίλιο 2020 λόγω της καταβολής των οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται ότι η ενίσχυση σε επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας 

προκαταβολής» δύναται να χορηγείται και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της 

Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/24.12.2013) σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας, προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 

που δεν δύναται να ενταχθούν στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης 

με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-

19.» 

Με το πέμπτο άρθρο, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια 

ληψοδοσία, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, 

παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων 

[άρθρα 79, παρ. 3, περ. ι΄ και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)]. Επίσης, προκειμένου να 

εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων, 

δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του              

ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθ. 27 του                           

ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών), παρίσταται ανάγκη παράτασης της 

προβλεπόμενης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα. 

Με το έκτο άρθρο  ρυθμίζεται η υπαγωγή όλων των δωρεών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

δηλαδή κατά την διαδικασία αποδοχής των δωρεών σε είδος από το Υπουργείο Υγείας για την 

καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στην ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 10 της 

από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ως προς την 

απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι και οι δωρεές των οποίων η δήλωση 

αποδοχής έλαβε χώρα εκ μέρους του Υπουργού Υγείας προ της δημοσίευσης της από 30.3.2020 

2



Π.Ν.Π., που προσέθεσε την παρ. 3 στο άρθρο 8 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., υπάγονται στο 

καθεστώς εξαίρεσης από τον ΦΠΑ με μόνη τη δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας, χωρίς 

έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών αλλά με υποχρεωτική κοινοποίησή τους προς τον 

Υπουργό Οικονομικών. 

Με το έβδομο άρθρο, μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 

12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), δίδεται η δυνατότητα 

στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει με απόφασή του το εθνικό πλαίσιο ωραρίου 

των καταστημάτων κάθε είδους. Ο σκοπός και η ανάγκη θεσμοθέτησης της εν λόγω 

εξουσιοδοτικής διάταξης είναι η ευελιξία που απαιτείται στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ώστε 

είτε τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες και ημέρες είτε να 

παραμένουν κλειστά για κάποιο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στην οικεία νομοθεσία. 

Είναι γεγονός ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η Χώρα είναι αναγκαίο ένα πιο ευέλικτο 

νομοθετικό εργαλείο, το οποίο θα ορίζει της ώρες και μέρες λειτουργίας των καταστημάτων.  

Με το όγδοο άρθρο επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και στην περίπτωση που σύζυγος υπαλλήλου 

αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, 

σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη 

αναπηρίας. 

Με το ένατο άρθρο προβλέπεται η παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν 

φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από δήμους, δυνάμει της διάταξης 

του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας υπ’ αρ. 

25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 908), έως την 31η Μαΐου 2020. Προσέτι, η 

χορηγούμενη παράταση αφορά στις περιπτώσεις που η σχετικώς υποβληθείσα αίτηση δεν έχει 

καταχωρηθεί ως εγκεκριμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων 

πολιτών του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 25132/04.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 908) έως 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, καθώς και σε περιπτώσεις λήξης των σχετικών δικαιωμάτων 

μετά την 25η Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. Με τη ρύθμιση αυτή 

προστατεύονται οι δικαιούχοι οι οποίοι θα προσέφευγαν στη διαδικασία υποβολής της 

απαιτούμενης αίτησης στους Δήμους, κάτι που δεν είναι πλέον δυνατό, λόγω της διακοπής της 

λειτουργίας των κατά τόπους υπηρεσιών, εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την 

πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στην παρ. 2 προβλέπεται εξουσιοδότηση για 

την παράταση με υπουργική απόφαση της ισχύος των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των 

αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος τους έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1. Η 

σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται στους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

Με το δέκατο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με το οποίο  

προβλέπεται, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID -19, η αναβολή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 των συνεδριάσεων των 

υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την εξέταση αιτήσεων 

παράτασης αναπηρικών παροχών. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της  παρ. 1 προβλέπεται ότι 

οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την 

εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η 
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Μαΐου 2020. Προσέτι, με την τροποποίηση της παρ. 2 προβλέπεται ότι η καταβολή των 

συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί 

ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, 

παρατείνεται, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω 

λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας. Με την τροποποίηση της παρ. 3 διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων 

και ορίζεται ότι η παράταση της καταβολής των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών 

σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων 

που χορηγούνται λόγω αναπηρίας εφαρμόζεται στους : α) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των 

οποίων είχε προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, 

η οποία (συνεδρίαση) αναβάλλεται δυνάμει της διάταξης του πρώτου εδαφίου του παρόντος ή 

δυνάμει υπουργικής απόφασης που εκδίδεται βάσει της διάταξης του δευτέρου εδαφίου του 

παρόντος β) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των οποίων έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει εισέτι 

προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Με την τροποποίηση 

της παρ. 4 ορίζεται ότι η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την 

έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των 

ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας, όχι πέραν της 30ης Ιουνίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις 

εν λόγω υγειονομικές επιτροπές να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις, η εξέταση των οποίων 

αναβλήθηκε. Τέλος, με την τροποποίηση της παρ. 8 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την αναβολή 

με υπουργική απόφαση των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας και για παράταση των ημερομηνιών του παρόντος άρθρου, 

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται 

στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Στο ενδέκατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι 

οποίοι έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του 

ν. 4321/2015 (Α΄ 32) ή του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), και τηρούν τους όρους της 

ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης 

που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, να παραμείνουν στην ευνοϊκή 

ρύθμιση, εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική 

ή εκ του νόμου ή υπαχθούν αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ 

του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και τηρούν τους όρους αυτής. Κατ’  αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα 

μέτρο στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, επιτρέποντας στους συγκεκριμένους οφειλέτες να μην απωλέσουν την 

ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) και του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 

(Α΄ 237) και ειδικότερα, στην περίπτωση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. 

ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) να διατηρούν δύο παράλληλα καθεστώτα 

ρυθμίσεων οφειλών, ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο αριθμό δόσεων και 

εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτής. 

Με το δωδέκατο άρθρο και εξαιτίας της συνέχισης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται επιτακτική η χορήγηση 

νέας παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία 

λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων. Ως εκ τούτου, αντικαθίσταται το δέκατο 

έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), που κυρώθηκε με 
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το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καθώς και των 

εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2020 και πάντως όχι πέραν της 10ης 

Ιουνίου 2020. 

Με το δέκατο τρίτο άρθρο καθιερώνεται ειδική διαδικασία υλοποίησης δωρεών σε είδος και σε 

χρήμα από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

προς κάλυψη των αναγκών ιχνηλάτησης αλλά και όλων των εκ μέρους των ειλημμένων ενεργειών 

καταπολέμησης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ως προς την αποδοχή των δωρεών 

αυτών εισάγεται εκτός της υποχρέωσης αποδοχής εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. και 

έγκριση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας. Η παραλαβή των ειδών δωρεάς διενεργείται με 

πρωτόκολλο παραλαβής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, ενώ οι χρηματικές δωρεές 

διενεργούνται με απευθείας εισφορά των δωριζόμενων χρημάτων στον Ε.Ο.Δ.Υ.. Για την 

απόδειξη της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων δωρεών σε είδος και σε 

χρήμα ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται σε αναλυτική λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας. 

Με τη διάταξη του δεκάτου τετάρτου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών 

ιατρών, συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 

παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της 

διάταξης ορίζεται ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία, η 

οφειλόμενη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα ένταξης 

στο πρόγραμμα εφημεριών κάθε νοσοκομείου και καθορίζεται το ύψος των αμοιβών που 

καταβάλλεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών. 

Στο δέκατο πέμπτο άρθρο ορίζονται οι διαδικασίες για την παροχή δυνατότητας μετακίνησης 

ιατρών, νοσηλευτών και πάσης φύσεως προσωπικού από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) 

σε Κέντρα Υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, όπου παρουσιάζεται ανάγκη για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.  

Με το δέκατο έκτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οικογενειακούς ιατρούς και στους 

συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και 

ανασφάλιστους ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19, με κατ’ οίκον επισκέψεις και εξ 

αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη 

ορίζεται ο τρόπος αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο τρόπος κάλυψης της σχετικής 

δαπάνης, ο τρόπος υποβολής των συγκεκριμένων δαπανών, ελέγχου και εκκαθάρισής τους.  

Στο δέκατο έβδομο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή δυνατότητας στους 

ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που είναι ενταγμένοι οργανικά στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους 

ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19 με κατ’ οίκον επισκέψεις και εξ αποστάσεως 

συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι 

συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται πέραν του τακτικού ωραρίου απασχόλησης των 

συγκεκριμένων ιατρών, καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 

καθώς και ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης από τον προϋπολογισμό των Υγειονομικών 

Περιφερειών (ΥΠΕ).  

Με το δέκατο όγδοο άρθρο ορίζεται η διαδικασία μηνιαίας υποβολής εκ μέρους των 

συμβεβλημένων και οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκδίδουν συνταγές ή και 

γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία ασθενή κατά τις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 53 

της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), που 

εντάσσονται στη δέσμη έκτακτων διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αποφυγή του συγχρωτισμού 
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των ασφαλισμένων κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, 

προβλέπεται ως προς την διαδικασία μηνιαίας υποβολής για την αποζημίωσή τους, η ανάγκη 

υποβολής μόνο του προβλεπόμενου εντύπου επίσκεψης με τον αριθμό της άυλης συνταγής χωρίς 

υπογραφή ασφαλισμένου.  

Με το δέκατο ένατο άρθρο προωθείται η ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), για την υποστήριξη υλοποίησης των πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους πολίτες που είναι σε απομόνωση στο 

σπίτι, για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της 

παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την απομόνωση στο σπίτι. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται να μειωθεί η ανάγκη φυσικής επαφής των ασθενών αυτών με το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, να επιτευχθεί η ορθή και συστηματική ενημέρωση, πληροφόρηση 

και παρακολούθηση των ασθενών και να μειωθεί η απαίτηση προσέλευσής τους και η 

επικινδυνότητα που συνεπάγεται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενιαία 

υποστήριξη όλων των ασθενών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (για όλη την ελληνική 

επικράτεια), ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μετακίνησης τους, με ότι συνεπάγεται αυτό για τη 

μετάδοση του ιού στον συνολικό πληθυσμό. 

Με το εικοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου 

της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 47 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270). Με την ακόλουθη ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός απέκτησε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία 

στον τομέα της χορήγησης φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών τους, προκειμένου 

αυτά να αποζημιωθούν. Λόγω των ανωτέρω, η ΥΑ ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση (Β’ 

545) κατέστη ανενεργός, καθώς ο Ε.Ο.Φ. ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητές του μέσω της 

συμμετοχής του στο Σ.Η.Π.. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπιση των 

ασφαλισμένων άλλων Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των 

ανασφάλιστων, ως προς το επιστημονικό σκέλος της χορήγησης ή μη φαρμάκου εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων, χωρίς βεβαίως η σχετική έγκριση να συνεπάγεται και την ασφαλιστική 

κάλυψη των εν λόγω ασθενών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για λόγους ασφάλειας δικαίου καταργείται με 

την παρ. 2. ρητά η ως άνω υπουργική απόφαση. 

Στο εικοστό πρώτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο της 

διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, σχετικά με την αναστολή της διενέργειας αιρετών εκπροσώπων 

ιατρών και λοιπών εκπροσωπούμενων φορέων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ.. Για εκείνα τα διοικητικά συμβούλια στα οποία εκκρεμεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο ορισμός 

αιρετών μελών με τη διενέργεια εκλογών, και προς τον σκοπό της αποφυγής προβλημάτων 

δυσλειτουργίας στη συγκρότηση και κανονική λειτουργία τους κατά την κρίσιμη περίοδο της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών 

εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση ΔΣ εκάστου φορέα.  

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 44 της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020              

(Α΄ 83), και διευρύνεται το πεδίο συμβάσεων που δύναται να συνάπτει ο Ε.Ο.Δ.Υ. ως φορέας 
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υλοποίησης της πράξης αυτής. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών ή και 

υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της πράξης.  

 

Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η 

δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο 

επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, 

χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, 

τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των κατά 

κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου – 

Ιουνίου εκάστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (γεωργοί), είτε λόγω ανάγκης 

προμήθειας ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι).Όσοι από αυτούς διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο 

κίνησης, αλλά και όσοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση χρηματοδότησης, προκειμένου να 

εκταμιεύσουν ποσά άνω των 6.000 ευρώ, χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4611/2019 

(Α΄ 73), να προσκομίσουν στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστική ενημερότητα 

από τον ΕΦΚΑ. Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, 

κατά την τρέχουσα περίοδο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα τόσο οι αγρότες που συνήθως για μικρά 

ποσά οφειλών τους δεν μπορούν είτε να δανειοδοτηθούν είτε να κάνουν χρήση του εγκεκριμένου 

δανείου τους, όσο και αυτοί που τοπικά δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας λόγω προβλημάτων εξυπηρέτησής τους από τους πρώην ανταποκριτές του ΟΓΑ 

και απαιτείται, προκειμένου να λάβουν τέτοια ενημερότητα, να μετακινηθούν σε Περιφερειακά 

Γραφεία του ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία όμως είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας 

τους. Και η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογείται με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς 

μετακινήσεων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο, λόγω των υφισταμένων ανωτέρω εκτάκτων 

συνθηκών, να θεσπισθεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και 

πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την 

υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ενημερότητας, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο 

μέχρι 30.06.2020. 

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες 

για απασχόληση εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, κατά τους επόμενους μήνες, 

η κάλυψη των οποίων καθίσταται πιο επιτακτική στο πλαίσιο των επιπλέον απαιτήσεων που 

δημιουργούν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που έχουν ληφθεί λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Η λήψη έκτακτων μέτρων είναι, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου 

να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική 

διαδικασία. Μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών καλύπτονταν με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων 

χωρών που είτε εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για τις παρούσες εργασιακές ανάγκες, είτε 

εργάζονταν δυνάμει του δικαιώματος που τους έδινε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Λόγω, όμως, των 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τους ισχύοντες 

περιορισμούς μετακινήσεων καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση κάθε σχετικής διαδικασίας, 

καθώς δεν λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους ανωτέρω λόγους προβλέπεται κατ’  

εξαίρεση, και δυνάμει του άρθρου 13α του ν. 4251/2014, πρώτον, η παράταση των ήδη 

εκδοθησών πράξεων της διοίκησης και, δεύτερον, τροποποιήσεις προκειμένου να καταστούν 

λειτουργικές, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι ρυθμίσεις που καθορίζει το προτεινόμενο άρθρο. 
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Με το εικοστό πέμπτο άρθρο και με σκοπό την προστασία των αστέγων και τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι 

φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ήτοι το ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ και λοιποί 

φορείς πρόνοιας, δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές 

φιλοξενίας αστέγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 

Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1336), καθώς και υπνωτήρια 

αστέγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1336). Οι προσωρινές δομές φιλοξενίας λειτουργούν βάσει 

Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη 

διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 

Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του οικείου δημάρχου 

ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής και οι αναπληρωτές αυτών. 

Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής 

απόφασης, για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα 

καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται με 

απόφαση του διοικητή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο 

προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να στελεχωθούν και να 

καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών 

τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Τέλος, με την παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθούν μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τουριστικά 

καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 

5052/24.3.2020 (Β΄ 1018) και 5248/27.3.2020 (Β΄ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και 

τις τροποποιήσεις αυτών, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1. 

Προσέτι, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ότι η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας 

ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου, μέσω της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την 

παροχή υπηρεσιών στέγασης.  

Με το εικοστό έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα, οι γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς 

βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, δυνάμει 

των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), από 

11.3.2020 να απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) 

για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Επίσης, από 11.3.2020 απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν 

της 31.5.2020. 

Με το εικοστό έβδομο άρθρο και λόγω των εξαιρετικών και κατεπειγουσών συνθηκών που 

διέρχεται η χώρα και οι οποίες επέβαλαν μεταξύ άλλων και την αναστολή λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, επιδιώκεται η άμεση εξεύρεση λύσεων για την ισότιμη μεταχείριση όλων των 

μαθητών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων μπορούν να 

προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, 

αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων τους. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι Δήμοι και οι 
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Περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο 

υπόλοιπο. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή της οικείας 

σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών 

συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες 

απαιτούνται για τη στήριξη οικονομικά αδυνάτων μαθητών. Τα προμηθευόμενα είδη, ανήκουν 

στις σχολικές μονάδες και παραδίδονται προς χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά 

πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, με μέριμνα των οικείων διευθυντών. 

Σύμφωνα με το εικοστό όγδοο άρθρο και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται κατά τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 

της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄76), και να διανέμουν αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα µέσα 

ατοµικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε 

δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της 

περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς 

τους. Για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμοδίου οργάνου του 

φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη. 

Στο εικοστό ένατο άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

δημοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, του Συνδέσμου Δήμων ή του Ιδρύματος είναι 

δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των δήμων για την κατά 

το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Θεσπίζονται εξαιρέσεις 

από την πενθήμερη εργασία και ρητώς ορίζεται ότι οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου 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. 

Με το τριακοστό άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στην εξόφληση της ειδικής επιχορήγησης 

κάλυψης λειτουργικών εξόδων των ΔΕΥΑ και των ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήμων και 

ορίζεται ότι προς διευκόλυνση των δήμων, οι εν λόγω επιχορηγήσεις παρακρατούνται σε 

δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης 

από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται 

κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), 

για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Στο τριακοστό πρώτο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του 

προσωπικού αυτού, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται και ως εκ τούτου πρέπει να συνεχίζει να 

αμείβεται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει είσπραξη αντιτίμου από τους φορείς. Στο πλαίσιο 

λήψης επειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 

αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mεταξύ άλλων 

ανεστάλη η λειτουργία υπηρεσιών, όπως ωδείων- μουσικώνς σχολών, γυμναστηρίων, ιαματικών 

λουτρών, εικαστικών εργαστηρίων, κολυμβητηρίων κ.ά., τα οποία είτε αποτελούν υπηρεσίες των 

δήμων είτε είναι Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ή κοινωφελείς επιχειρήσεις αλλά και ανώνυμες εταιρείες των 

ΟΤΑ. Σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες έχει προσληφθεί προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντίτιμο και λοιπές 

αντικαταβολές. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί στις 

υπηρεσίες αυτές με σχέση ΙΔΟΧ ή συμβάσεις μίσθωσης έργου πραγματοποιείται με αντίτιμο, 
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δηλαδή με εισφορά κατά 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους ή κατά 70%, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 το 

κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλύπτεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές 

και αθλητικές δομές, από τους ωφελούμενους πολίτες, ενώ το λοιπό ποσό από τον 

προϋπολογισμό του φορέα. Ενώ για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς η δαπάνη 

καλύπτεται στο 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 29 του                  

ν. 4151/2013. Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω της εφαρμογής των 

επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού, οι φορείς δεν εισπράττουν έσοδα, αφού 

οι ωφελούμενοι δεν καταβάλλουν αντίτιμο, με αποτέλεσμα οι φορείς να πλήττονται σημαντικά 

και να αντιμετωπίζουν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους, καθώς καλούνται να 

καταβάλουν τις αποδοχές των απασχολούμενων, χωρίς να εισπράττουν το αντίτιμο από τους 

ωφελούμενους και χωρίς η δαπάνη ή μέρος αυτής που καλύπτεται από το αντίτιμο να δύναται 

να καλυφθεί από άλλα έσοδα των ΟΤΑ ή νομικών τους προσώπων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν.  4682/2020 (Α΄ 76), κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των προαναφερόμενων 

υπηρεσιών, το ανωτέρω προσωπικό θα ενισχύσει δημοτικές δομές κοινωνικής πολιτικής και 

αλληλεγγύης, προσφέροντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του. 

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν άμεσα ζητήματα κάλυψης 

επιτακτικών αναγκών προμηθειών των δήμων και των περιφερειών για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του COVID-19, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της 

από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), της παραγράφου 7 του άρθρου 24 

της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64) και της παραγράφου 2 του άρθρου 60 της από 20.03.2020 

Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως έχουν κυρωθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα συλλογικά 

όργανα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ). Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα μπορούν να 

προβαίνουν σε προμήθειες συναφούς υλικού και υπηρεσιών και να τα διανέμουν στους ΟΤΑ – 

μέλη τους. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις 

της παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή. 

Στο τριακοστό τρίτο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες 

λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικά 

για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

επενδυτικών δαπανών των δήμων, ορίζεται ότι ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να 

διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά 

τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο δίνεται αναστολή στην παρακράτηση των τριών επόμενων 

ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αρχής 

γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η εξόφληση των 

τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε έντεκα 

(11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η ρύθμιση κρίνεται 

επιβεβλημένη σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, εν μέσω της 

λήψης μέτρων κατά της πανδημίας. 

Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο και εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 παρατείνεται για δύο (2) μήνες η θητεία των μελών των οργάνων, καθώς 
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και επιτροπών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία 

έληξε μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της υπό 

κύρωση Πράξης ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως τις 30.4.2020. Επίσης, προβλέπεται ότι 

με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου 

νομικού προσώπου, η θητεία των μελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 μπορεί να 

παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 

διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

Στο τριακοστό έκτο άρθρο παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων της εξ Υπουργών 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των ανωτέρω φορέων 

και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό 

διάστημα επέλευσης των συνεπειών της εν λόγω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. 

Με το τριακοστό έβδομο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αποδοχών των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση έργου. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 

τα έκτακτα μέτρα της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η 

χώρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, διασφαλίζεται η συνέχιση της καταβολής 

του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόν πρόσθετων αμοιβών, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις χορήγησης τους. 

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο εισάγονται τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του                 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), που αφορούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι 

ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις ως άνω διατάξεις, καθώς και 

την εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου αυθεντικοποίησης των χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής 

τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο 

χρήστης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είτε 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της ΓΓΓΠΣΔΔ (taxisnet) είτε τους κωδικούς ηλεκτρονικής 

τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Eπίσης, ορίζεται ότι οι αποδέκτες, που λαμβάνουν τα 

έγγραφα που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή 

πίστη ως προς την προέλευση των εγγράφων από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν 

ως προς τη γνησιότητα αυτών. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η απλούστευση των 

διαδικασιών στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, η παροχή ευκολότερης πρόσβασης στις 

ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η αποφυγή 

της φυσικής παρουσίας τους στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Με το τριακοστό ένατο άρθρο θεσπίζεται μια νέα ψηφιακή υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέτρων 

δέουσας επιμέλειας, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). 

Εφεξής, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φυσικών προσώπων για την επικαιροποίηση των 

στοιχείων τους στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς όλη 

η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ειδικότερα, μετά από αίτηση ενός φυσικού προσώπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μπορούν να 
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ενημερώνονται τα στοιχεία του στα πιστωτικά ιδρύματα, απευθείας από τα πληροφοριακά 

συστήματα του Δημοσίου, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές τους 

συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στα 

καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Με το τεσσαρακοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». 

Πρόκειται για ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα, οι οποίες εισάγονται υπό την προϋπόθεση ότι 

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. Με την παρ. 1 του παρόντος 

παρέχεται η δυνατότητα στα εκτελεστικά όργανα των ανωτέρω εταιριών να αποφασίζουν για 

θέματα, όπως α) η παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί 

κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 για την κάλυψη εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών, β) η περιορισμένης χρονικής ισχύος μεταφορά προσωπικού σε εταιρίες 

του ομίλου ΕΛΤΑ Α.Ε., και γ) ο ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).  

 Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο, επιχειρείται η αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν 

σε εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά 

την 25η.2.2020, ημερομηνία εκκίνησης της επιδημιολογικής κρίσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, με 

την παρ. 1 προβλέπονται ρυθμίσεις βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σε 

περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών 

ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλον σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα 

ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών 

του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 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), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να 

συναφθεί η σύμβαση. Ταυτόχρονα ορίζεται ότι στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 

αναφέρεται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής 

του στη διαδικασία, ότι πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ότι υποχρεούται να 

προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι ο οριστικός 

ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών σε περίπτωση 

κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας 

έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή 

μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, ή για άλλον σοβαρό λόγο. Ωστόσο, στην τρίτη παράγραφο 

διευκρινίζεται ότι 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. Στην 

περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης 

και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου 
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αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της πρώτης 

παραγράφου ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων 

αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. Τέλος, στην τέταρτη παρ. προβλέπεται ότι 

η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν 

δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 

περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. 

Με τo τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάθε 

αρμοδιότητα σχετική με την ανάθεση και υλοποίηση του έργου κατασκευής και επέκτασης 

τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κατά παρέκκλιση 

κάθε αντίθετης, εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53). 

Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο και στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να 

αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

να περιοριστεί η εξάπλωσή του και να ληφθούν  συναφή και αναγκαία μέτρα που συνδέονται με 

την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας ως ιδιαίτερου ένοπλου Σώματος Ασφαλείας, κρίνεται 

αναγκαία η μη χορήγηση της άδειας για τις εορτές του Πάσχα στους δοκίμους υπαστυνόμους και 

δοκίμους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 

29 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995                 

(Α΄ 187), αντίστοιχα.  

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο ορίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων 

μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στις 

Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου τα μέσα αυτά να αξιοποιούνται προς όφελος 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καλύπτοντας ανάγκες των ιδίων των Υπηρεσιών που 

προέβησαν στην κατάσχεση και φορέων τους, καθώς και των καταστημάτων κράτησης που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως 

εναλλακτικό μέσο ανανέωσης του στόλου τους. Ωστόσο, οι πρόσθετες και εξαιρετικά επείγοντος 

και επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκες, που έχουν διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά στην εσωτερική 

ασφάλεια της Χώρας, συνεπεία αφενός μεν της εμφάνισης και διάδοσης του νέου κορωνοϊού 

COVID-19, αφετέρου δε των πρόσφατων συντονισμένων προσπαθειών των ραγδαία 

αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέσω, ιδίως, της 

χερσαίας συνοριακής γραμμής του Έβρου, καθιστούν απολύτως απαραίτητη, μεταξύ άλλων, την 

άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με μεταφορικά μέσα, διαφόρων τύπων, 

προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην 

αποστολή τους και να εφαρμόσουν πλήρως τα επιχειρησιακά τους σχέδια, όπως το εθνικό και το 

ευρύτερο δημόσιο συμφέρον επιτάσσουν.  

Ως εκ τούτου, πέραν των υπό προμήθεια οχημάτων μέσω των υλοποιούμενων, βάσει του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνεται επιβεβλημένη και η 

επικαιροποίηση της προαναφερόμενης διάταξης, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των 

ιδιαίτερης ποινικής και κοινωνικής απαξίας αδικημάτων για τη διάπραξη των οποίων 

χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικά μέσα και να καταστεί δυνατή η άμεση διάθεση και αξιοποίηση 

αυτών από τις Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας στο πλαίσιο και προς τον σκοπό της 
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αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της άκρως απαιτητικής εθνικής και κοινωνικής τους 

αποστολής. Ειδικότερα, στα αδικήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα της ληστείας, 

της εκβίασης, της απαγωγής, του εμπρησμού, καθώς και άλλα ανάλογης βαρύτητας και απαξίας 

εγκλήματα. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη σύντμηση των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του 

ανωτέρω άρθρου προθεσμιών ερείδεται στις άκρως πιεστικές ανάγκες όχι μόνον για ανανέωση-

ενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω της διεύρυνσης 

της δυνατότητας επιχειρησιακής αξιοποίησης των προς διάθεση, κατά τα προεκτεθέντα, 

μεταφορικών μέσων αλλά και για την κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής χρηστικών οχημάτων 

των Υπηρεσιών με τη χρήση των απαραίτητων ανταλλακτικών, τα οποία θα ληφθούν είτε από τα 

ακατάλληλα για επιχειρησιακή αξιοποίηση και περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης 

οχήματα των Υπηρεσιών που θα αντικατασταθούν από τα διατιθέμενα μέσω της παρούσας 

ρύθμισης μεταφορικά μέσα είτε από τα προς διάθεση μέσα σε περιπτώσεις που κρίνονται 

ακατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση αλλά χρήσιμα για την εξασφάλιση των απαραίτητων 

ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενων υπηρεσιακών μέσων. Ως προς την περίπτωση 

αυτή λαμβάνεται υπόψη η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ως συνέπεια της εν εξελίξει πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 και κατ’ επέκταση ο 

εξαιρετικά πιθανός περιορισμός της διαθεσιμότητας ή της διαθεσιμότητας σε έγκαιρο χρόνο 

αναγκαίων για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων ανταλλακτικών, καθώς πρόκειται για 

εισαγόμενα σχεδόν στο σύνολό τους, προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ρύθμιση έχει 

σκοπό να εξασφαλίσει στα Σώματα Ασφαλείας μία ακόμη εναλλακτική και κρίσιμη υπό τις 

παρούσες συνθήκες δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσης της επιχειρησιακής τους δυναμικής, 

μέσω της αξιοποίησης κατασχεθέντων ανενεργών μεταφορικών μέσων που αποτέλεσαν 

εργαλεία διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. 

Στο τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο προσπαθεί να αντιμετωπιστεί το   γεγονός ότι οι συνθήκες που 

έχουν δημιουργηθεί στη Χώρα μας τους τελευταίους μήνες, λόγω της απρόβλεπτης αύξησης των 

μεταναστευτικών ροών και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλουν τη λήψη μέτρων 

για την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), δίδουν τη δυνατότητα άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών 

των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε αγαθά και υπηρεσίες, κατά 

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η επιβαλλόμενη, εντούτοις, 

ταχεία ανταπόκριση στις ανωτέρω συνθήκες συνίσταται και σε μετακίνηση μεγάλου αριθμού 

προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε όλη την ελληνική Επικράτεια, χωρίς τη 

δυνατότητα, σε πλείστες περιπτώσεις, να τηρηθούν οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες για 

την κάλυψη των απαιτούμενων οδοιπορικών εξόδων. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η 

δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησης της μετακίνησης του προσωπικού, τα οδοιπορικά έξοδα 

του οποίου θα μπορούν να καλυφθούν με μεταγενέστερη έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού. Η εν λόγω 

ρύθμιση είναι περιορισμένης διάρκειας και αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών που 

ανακύπτουν λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν το τρέχον χρονικό διάστημα. 

Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο, δεδομένου ότι με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν έχει αρθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων 

επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή 

εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως για τη δίωξη των οποίων 

απαιτείται έγκληση, κρίνεται σκόπιμο να μην διατηρείται η αβεβαιότητα σχετικά με τις ανωτέρω 

διαδικασίες, αλλά να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης όσον αφορά υποθέσεις 
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ως προς τις οποίες δεν υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς υποβολή εγκλήσεως, η 

επιθυμία συνέχισης των σχετικών ποινικών διαδικασιών. 

Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων περιορισμών 

που επιβλήθηκαν προς αποτροπή της διασποράς του COVID-19, έχει ανακύψει ζήτημα με τους 

πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου και λόγω των μέτρων 

δεν κατέστη δυνατή είτε η αναχώρησή τους από τη Χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. 

περιπτώσεις άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή 

δελτίου διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης 

(λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 17 ή των ρυθμίσεων περί οικογενειακής επανένωσης). Για τον λόγο 

αυτόν προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση των εθνικών θεωρήσεων, 

οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και οι οποίες είτε έληξαν μετά 

την 11η Μαρτίου 2020 είτε λήγουν στο επόμενο χρονικό διάστημα έως την 31η Αυγούστου 2020, 

για χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με τη ρύθμιση αυτή, 

αφενός θα διασφαλιστεί το καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών οι οποίοι εισήλθαν δυνάμει της 

εθνικής θεώρησης και δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας 

διαμονής, αφετέρου θα παραμείνουν νόμιμα στη Χώρα αλλοδαποί, εποχικοί και προσωρινοί 

εργαζόμενοι (άρθρο 18 του ν. 4251/2014), οι οποίοι θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στην 

πρωτογενή παραγωγή, χωρίς να ανακύψει ανάγκη εισδοχής νέων εποχικών εργαζομένων κατά 

την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της περιόδου σταδιακής άρσης αυτών. 

Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι, όλως εξαιρετικά, για το σχολικό έτος 2019-

2020 και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί, κατά τη διάρκεια των διακοπών του 

Πάσχα, να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 

15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020. 

Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής μαθητών της Γ΄ τάξης 

ΕΠΑ.Λ., τριετούς φοίτησης, των οποίων η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 στην Γ΄ τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής. Το ίδιο δικαίωμα 

εξασφαλίζεται και υπέρ μαθητών παλαιότερων σχολικών ετών και συγκεκριμένα, για τις 

περιπτώσεις μαθητών ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιοτέρων 

σχολικών ετών (ν. 3475/2006 και 4186/2013), τους αποφοίτους Β΄ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους 

μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν την φοίτησή τους πέραν της Β΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

τετραετούς φοίτησης. Η ρύθμιση κρίνεται κατεπείγουσα εν όψει της διεξαγωγής των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 και της ανάγκης άμεσης υποβολής εκ μέρους των υποψηφίων 

αιτήσεων συμμετοχής σε αυτές. Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας Ημερησίων 

και Εσπερινών ΕΠΑΛ στη Χώρα, διαπιστώθηκε αριθμός εγγραφών μαθητών, των οποίων η 

φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 στην Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης 

χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις κατά τον 

τρόπο που όριζε η οικεία και με την παρούσα ρύθμιση τροποποιούμενη διάταξη. Καθότι το 

σφάλμα οφείλεται στο ότι τα σχολεία κλήθηκαν αιφνιδιαστικά να εφαρμόσουν το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο για την εγγραφή των ως άνω περιπτώσεων μαθητών, ενώ οι μαθητές της εν προκειμένω 

περίπτωσης καμία ευθύνη δεν φέρουν ως προς το εσφαλμένο της εγγραφής τους, η εισηγούμενη 

ρύθμιση είναι αναγκαία. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα εξέτασής τους κατά την περίοδο των 

ενδοσχολικών εξετάσεων. 
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Με το πεντηκοστό άρθρο ρυθμίζονται το ζήτημα της καταβολής του επιμισθίου που λαμβάνουν 

οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

18149 (Β΄ 855) και Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (B΄ 956) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και στο πλαίσιο των 

κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία των σχολείων και εκπαιδευτικών μονάδων 

εξωτερικού για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Η απαγόρευση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα 

να τίθεται ζήτημα ως προς την καταβολή του επιμισθίου που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι στο 

εξωτερικό εκπαιδευτικοί, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. β΄ της παρ. 12 του αρ. 16 του     

ν. 4415/2016 «Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού 

έργου», το οποίο λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν θα μπορούσε, 

κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα να παρασχεθεί, και πάντως όχι πλήρως, χωρίς υπαιτιότητα 

των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν  ότι, 

παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων εξωτερικού, εξακολουθούν να 

υφίστανται οι πάγιες δαπάνες που βαρύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους (κυρίως μισθώματα, 

λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.α.), οι οποίες κατά κανόνα τυγχάνουν αυξημένες στις χώρες 

απόσπασης αυτών συγκριτικά με το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι σκοπός 

παροχής του επιμισθίου είναι και η κάλυψη αυτού ακριβώς του αυξημένου κόστους διαβίωσης, 

είναι προκριτέα η θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης, ειδικώς και μόνον για τη διάρκεια της 

απαγόρευσης λειτουργίας. Η παρούσα ρύθμιση, καθώς υπερισχύει κάθε προγενέστερης σχετικής 

ρύθμισης και, ιδίως, της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αίρει κάθε τυχόν 

αβεβαιότητα για το θέμα. 

Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αποστολής των απαραίτητων 

για την εκκαθάριση των επιμισθίων δικαιολογητικών. Από τον συνδυασμό α) της παρ. 12 του 

άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , (που θέτει την παροχή διδακτικού έργου ως προϋπόθεση 

καταβολής επιμισθίου) και β) της υπ’  αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ/ 29-3-2016 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου 

αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ (Β΄ 1740) 

(που ορίζει μεταξύ άλλων κατά το διάστημα ποιων αδειών μπορεί να χορηγείται το επιμίσθιο), 

προκύπτει η υποχρέωση από μέρους των συντονιστών εκπαίδευσης, ως προϊσταμένων των 

αποσπασμένων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστέλλουν προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες εκκαθάρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπεύθυνες δηλώσεις ως 

προς α) την παροχή έργου από μέρους των αποσπασμένων, και β) τις χορηγηθείσες σε αυτούς 

άδειες, ώστε να μπορεί να κριθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), αν στο πρόσωπο του κάθε 

αποσπασμένου πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καταβολή του επιμισθίου. Τα 

δικαιολογητικά αυτά του επιμισθίου υποβάλλονται εντύπως. Εν προκειμένω, τα μέτρα αποφυγής 

και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί στις χώρες 

απόσπασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπάλληλων του εξωτερικού που λαμβάνουν 

επιμίσθιο, καθιστούν εκ των πραγμάτων δυσχερή την συγκέντρωση και αποστολή σε έντυπη 

μορφή των απαραίτητων για την εκκαθάριση των επιμισθίων εγγράφων, με αποτέλεσμα τον 

κίνδυνο καθυστερήσεων στην καταβολή αυτών. Με την παρούσα ρύθμιση, το πρόβλημα 
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επιλύεται, όπως άλλωστε και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της υγειονομικής 

κρίσης του κορωνοϊού COVID-19,  με την βοήθεια της τεχνολογίας: δίνεται η δυνατότητα η 

εκκαθάριση των επιμισθίων να διενεργείται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων 

δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις σχετικές ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παραμένει 

-εντός ευλόγου βεβαίως χρονικού διαστήματος, δεδομένων των δυσχερειών της παρούσας 

υγειονομικής κρίσης- η υποχρέωση αποστολής των ανωτέρω εγγράφων και σε έντυπη μορφή, 

χάριν της δυνατότητας πλήρους a posteriori ελέγχου, όμως η εκκαθάριση βάσει των ηλεκτρονικά 

υποβληθέντων εγγράφων λαμβάνει χώρα χωρίς η έντυπη υποβολή να την καθυστερεί.  

Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης των 

διδακτορικών διατριβών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄114) για όσο χρονικό 

διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με 

σκοπό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία και στις διδακτορικές σπουδές που 

διεξάγονται στα Α.Ε.Ι.. 

Στο πεντηκοστό τρίτο άρθρο εισάγεται ρύθμιση με την οποία αντιμετωπίζεται ζήτημα που έχει 

προκύψει από τη απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, εξαιτίας της 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπηρεσίες 

που δεν παρέχονται πλέον, όπως η μεταφορά, η σίτιση και οι απογευματινές δραστηριότητες, 

οφείλουν να μην χρεώνονται διαρκούσης της σχετικής απαγόρευσης. 

Στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο προβλέπονται ενισχύσεις του κλάδου του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 

και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές 

και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 

αναχαίτιση της δράσης του κορωνοϊού COVID-19, επηρέασε πολλαπλά τόσο τους φορείς του 

πολιτισμού όσο και τους επαγγελματίες του πολιτισμού, αυτοαπασχολούμενους και μη.  

Λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν στην κίνηση των πολιτών και λόγω της 

υποχρέωσης για παραμονή στο σπίτι, ο πολιτισμός και οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτόν 

καλλιτέχνες και εν γένει δημιουργοί αναδείχθηκαν σε καταφύγιο των πολιτών.  

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έλαβε υπόψη περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο (19.3.2020 C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: 

i) άμεσες επιχορηγήσεις, ήτοι επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές, ώστε τα 

κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 

ευρώ σε επιχειρήσεις για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας, ii) κρατικές 

εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, 

iv) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική 

οικονομία, v) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. 

Έτσι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέλοντας να ενισχύσει τους δημιουργούς και 

καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους έχουν συμβάλλει κοινωνικά τα μέγιστα, κατά την 

δύσκολη αυτή περίοδο της απομόνωσης των πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού του COVID-

19, εξασφάλισε την χρηματοδότηση των δραστηριοποιούμενων στον χώρο του πολιτισμού. Με 

την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η δυνατότητα 

17



να επιχορηγήσει τους δραστηριοποιούμενους στον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται 

για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους.  

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι επιτρέπεται η επιχορήγηση από πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού σε φορείς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και 

αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και ασκούν 

δραστηριότητες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ)  651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι οποίοι φορολογικά εντάσσονται σε Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας σχετικό με την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής 

δημιουργίας καθώς και σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σχετικό με υπηρεσίες που άπτονται 

του Σύγχρονου Πολιτισμού εν γένει. 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δύνανται να 

επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά 

πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου 

πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό 

των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο. 

Στην τρίτη παράγραφο διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για τις επιχορηγήσεις που διενεργούνται με 

αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από κάθε είδους πιστώσεις προς νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς δεν απαιτείται η τήρηση της 

διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη χορήγηση ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης των φορέων 

που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση, στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού-COVID 19 του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο προβλέπεται ότι τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας 

Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων), 

οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονται ως τις 31.12.2019 από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία 

Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα, προκειμένου να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και τους 

ανατίθενται αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την 

πληρωμή των δαπανών των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών στις οποίες 

υπάγονται διοικητικά, ενώ η εξόφληση των ως άνω δαπανών διενεργείται από το υφιστάμενο 
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Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των πληρωμών των δαπανών των 

Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, τη διευκόλυνση της ομαλής 

εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) 

και την αποφυγή προσκομμάτων στη λειτουργία και τη διεκπεραίωση του έργου των 

Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιακών Μονάδων και της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

Με το πεντηκοστό έβδομο άρθρο προβλέπεται παράταση των προβλεπόμενων στις παρ. 1 και 2 

του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 και στο άρθρο 13 του π.δ. 126/1986 προθεσμιών, στο πλαίσιο 

της αντιμετώπισης των συνεπειών, λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19, στην εκμετάλλευση των δασών και στη λειτουργία των Δασικών 

Συνεταιρισμών Εργασίας. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της 

διαδικασίας παραχώρησης της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών για το διαχειριστικό έτος 

2020.  

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση έως τρεις μήνες από την 31η 

Μαρτίου 2020 σε όλους τους υφιστάμενους ΔΑ.Σ.Ε. για προσαρμογή στις διατάξεις του                        

ν. 4423/2016, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 αυτού, προκειμένου αυτοί να 

μεριμνήσουν για α) την απόκτηση της βεβαίωσης της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη 

τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων 

μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών, β) τη συμπλήρωση του αριθμού μελών τους ή για 

τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21), γ) την προσαρμογή των καταστατικών τους 

στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, δ) την 

εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και ε) την 

προσαρμογή του καταστατικού τους και την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.  

Επιπρόσθετα, δίνεται παράταση έως τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020, των προθεσμιών 

των περιπτώσεων β, γ και δ του άρθρου 13 του π.δ. 126/86, α) για την έκδοση της Απόφασης 

Παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Συντονιστή, β) την υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από 

τον ΔΑ.Σ.Ε. και γ) την Εγκατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος που του έχει παραχωρηθεί.  

Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για περαιτέρω 

παράταση, εφόσον απαιτηθεί. 

Στο πεντηκοστό όγδοο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο έχει ιδρυθεί κατ’  εξουσιοδότηση του άρθρου 25 

παρ. 1 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13) με το Προεδρικό Διάταγμα 375/1987 (Α΄ 167) ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση των εφαρμογών των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (Ο.Χ.Ε.) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(Ε.Ε.), σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους 

παραπάνω τομείς. Το Κ.Α.Π.Ε. είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εθνικής 

πολιτικής, στρατηγικής και προγραμματισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής 

Χρήσης Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και έχει ορισθεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση 

(ν. 2244/1994 και ν. 2702/1999), ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς αυτούς. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 375/1987, ως όργανα Διοίκησης του Κ.Α.Π.Ε. ορίζονται το 

Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Α.Π.Ε. 

αποτελείται από πέντε (5) μέλη και είχε ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 7/2017 Απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 119) για θητεία τριών ετών, η οποία έληξε στις 13.03.2020, 

ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει οριστεί ακόμη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του 

π.δ. 375/1987, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο οποίος ορίστηκε μετά από παραίτηση 

του προηγουμένου για το υπόλοιπο της θητείας και κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή του 

Κέντρου. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της διοίκησης, ενόψει και των έκτακτων συνθηκών που 

επικρατούν λόγω της πανδημίας του COVID-19, και να μπορούν έγκυρα να λαμβάνονται 

αποφάσεις για το προσωπικό, για τη διαχείριση επειγόντων θεμάτων κ.λπ., και λόγω της 

δυσχέρειας να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία ορισμού του Δ.Σ. στις παρούσες συνθήκες, η 

οποία είναι χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την πρόταση των μελών εκ μέρους μίας σειράς 

φορέων του τομέα, κρίνεται αναγκαία η σύντομη παράταση (έως 31.05.2020) της θητείας του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι εφικτή η εύρυθμη 

λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε. έως τον ορισμό νέου Δ.Σ. ιδίως, με σκοπό τη ασφάλεια των εργαζομένων 

και την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών του Κ.Α.Π.Ε. κατά το διάστημα 

αυτό. 

Για τον ίδιο λόγο, λαμβανομένου υπόψη του έκτακτου χαρακτήρα της παράτασης, κρίνεται 

σκόπιμο για το διάστημα έως 31.05.2020 να διασφαλισθεί ότι ο Υπουργός θα δύναται σε 

περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκλειψης των μελών του Δ.Σ. να ορίσει 

αντικαταστάτες αυτών κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 

του π.δ.  375/1987. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται ότι κατά το διάστημα αυτό ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατόν με απόφαση του και χωρίς άλλη διατύπωση να ορίζει 

μέλη, με τα οποία αντικαθιστά τον Πρόεδρο ή και τον Αντιπρόεδρο ή και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Κ.Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 

Με το πεντηκοστό ένατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους Προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους, που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 

τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. Αντίστοιχη δυνατότητα δίνεται στους 

προμηθευτές φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους που αφορούν τις 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής 

φυσικού αερίου. Και τούτο διότι, λόγω της κρίσιμης συγκυρίας της πανδημίας του COVID-19 και 

συνεπεία των μέτρων της Πολιτείας για το κλείσιμο των Καταστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών, 

ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί, καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω των οποίων οι προμηθευτές 

εισπράττουν τις ανωτέρω χρεώσεις, προκειμένου να τις αποδώσουν στους αρμόδιους 

Διαχειριστές. 

Για τον σκοπό αυτόν, η ρύθμιση αφορά τα τιμολόγια των Διαχειριστών, τα οποία είναι πληρωτέα, 

κατά τις διατάξεις των Κωδίκων των Διαχειριστών, από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης 

ρύθμισης έως και την 31 Μαΐου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές 

καθυστερήσεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών, η οποία 

πλήττεται υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι προμηθευτές, εφόσον έχουν εξοφλήσει δεόντως και 

εμπροθέσμως ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας πλέον του συνόλου του 
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ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τους 

αντίστοιχους Κώδικες των Διαχειριστών, δύνανται να διακανονίσουν την εξόφληση του 

υπόλοιπου ποσοστού, ήτοι τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, σε 

τέσσερις (4) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έναν μήνα μετά την 

ημερομηνία εξόφλησης του αρχικού ποσού. 

Η εμπρόθεσμη εξόφληση του αρχικού ποσού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια 

του διακανονισμού. Επομένως στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εξοφλήσει εμπροθέσμως 

το αρχικό ποσό, όπως και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των 

ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός, αντίστοιχα και καθίσταται 

άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο Διαχειριστή 

και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί 

διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας 

του COVID-19 και της συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής οφείλει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αυτή στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί, στο πλαίσιο της εποπτείας της βάσει των 

άρθρων 22 και 23 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).  

Στο εξηκοστό άρθρο ρυθμίζεται το εξής ζήτημα: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης, συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των 

διατάξεων των άρθρων 99, 117 και 118 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ως ισχύει, ανήκει στο Ελληνικό 

Δημόσιο και διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ως άνω ν . 4001/2011, οι πόροι του οποίου τελούν 

στη διάθεση και υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνιστώντας δημόσιο έσοδο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, υποχρεούται να 

προβεί άπαξ στη συνομολόγηση βραχυπρόθεσμου δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα 

ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με ειδικό σκοπό την κάλυψη 

εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού, από τις πληρωμές των χρηματικών ποσών των χρεώσεων που 

αντιστοιχούν στους Πελάτες των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με το Ειδικό 

Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), συνεπεία της μη έγκαιρης εξόφλησης από 

τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των τιμολογίων που αφορούν τις χρεώσεις αυτές, η 

οποία είναι αποτέλεσμα της ήδη διαμορφούμενης καθυστέρησης στην εξόφληση από τους 

τελικούς καταναλωτές των λογαριασμών τους.  

Η ρύθμιση αφορά το χρηματοδοτικό κενό από τα τιμολόγια που είναι πληρωτέα από τους 

προμηθευτές, δυνάμει των αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και την κείμενη νομοθεσία, κατά το 

χρονικό διάστημα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, 

και τίθεται στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, εν προκειμένω διαφυλάσσοντας τα έσοδα του 

Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) από τον οποίο ενισχύονται οι παραγωγοί Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α.. 

Το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί κατόπιν εκτίμησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τα προσδοκώμενα 

έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω 

περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020 και 

θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού 
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Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και 

του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.  

Αντιστοίχως, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή 

ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι και οι 

διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

Η ανωτέρω διάταξη εντάσσεται στο ειδικό πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της Χώρας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών συνεπειών της και επ’  ουδενί 

δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν αυτών που ρητώς προβλέπονται στην παρούσα και 

στην κείμενη νομοθεσία. 

Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο ορίζεται ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ενίσχυση της αγοράς και για 

χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

και ευρωπαϊκών διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Απαιτήσεις επιστροφής του πλήρους αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω 

ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία, 

ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος (voucher) ίσης 

αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα (voucher) 

εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την 

έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος 

(voucher) μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου 

του αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον 

παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος (voucher) και αυτό δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι καταλαμβάνει απαιτήσεις προκύπτουσες εξαιτίας 

ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 30η 

Σεπτεμβρίου 2020. 

Προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε 

συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό 

αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

Τέλος, προβλέπεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά απαιτήσεις επιβατών από 

αερομεταφορέα που διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην Ελλάδα είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων 

(L 240/1) είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των 

αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (L 293/3) και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί 

«Άδειας Εκμετάλλευσης». 

Στο εξηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται ότι με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ 

εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ από τον προϋπολογισμό της, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή πενήντα (50) νέων 

κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος 
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Αθηνών «Η Σωτηρία». Έπειτα, θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τη διαδικασία επιλογής του 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου και περιγράφεται ο τρόπος εκταμίευσης του ποσού, ενώ 

επιτρέπεται στον ανάδοχο και λόγω του κατεπείγοντος, να εκτελεί εργασίες καθ’ όλο το 

εικοσιτετράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 

τηρουμένης κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής νομοθεσίας. Το εν λόγω άρθρο σχετίζεται με 

την ανάγκη της Χώρας να αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων, 

λόγω της απρόβλεπτης συγκυρίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις δημόσιες υπηρεσίες 

της Χώρας εξαιτίας της απρόβλεπτης συγκυρίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται η ισχύς των ενημεροτήτων πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υπ’ αρ. Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων (Β΄ 2300), έως και τις 31 Μαΐου 2020. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι προθεσμίες που 

τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για 

υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, από ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρατείνονται αυτοδικαίως 

μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 και ότι οι άδειες μηχανοδηγών, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α΄ 32), παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ανεξάρτητα αν 

λήγουν νωρίτερα. Οι προβλέψεις του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί περιοδικών ελέγχων, 

αναστέλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. 

Στο εξηκοστό τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς λόγω της εξάπλωσής του έχει 

καταστεί εξαιρετικά δυσχερής, έως και αδύνατη, η εξεύρεση, μετακίνηση ή αντικατάσταση 

πληρωμάτων ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους - μέλους Ε.Ε., προκειμένου να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων στα ελληνικά 

πλοία που έχουν νηολογηθεί στην ελληνική σημαία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του 

ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317). Ως εκ τούτου και προς εξασφάλιση της εύρυθμης δραστηριοποίησης των 

υπό ελληνική σημαία πλοίων διεθνών πλόων για τη διατήρηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας σύμφωνα και με τις διεθνείς οδηγίες, κατά το χρονικό διάστημα που υφίστανται οι 

αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθίσταται αναγκαία η αναστολή 

ισχύος των απαιτήσεων των ως άνω παραγράφων του όρου 8.  

Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο σκοπείται η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αγοράς 

διεθνών και περιηγητικών πλόων, που έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και 31 

Οκτωβρίου 2020, διαδικασία έκδοσης πιστωτικού σημειώματος (voucher) με δεκαοκτάμηνη ισχύ 

από την ημερομηνία του ταξιδίου, για τις περιπτώσεις ματαίωσης προγραμματισμένων 

δρομολογίων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου 

οι επιβάτες δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της 

πανδημίας ή των επιβληθέντων κυβερνητικών περιορισμών. Το εν λόγω πιστωτικό σημείωμα θα 

έχει αξία ίση με την αξία του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδίου και θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον επιβάτη για οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Με 

το ως άνω μέτρο, επιτυγχάνεται ο μετριασμός της ζημίας των δραστηριοποιούμενων στην εν 

λόγω αγορά επαγγελματιών, οι δε επιβάτες, εφόσον, τελικά δεν κάνουν χρήση του πιστωτικού 

σημειώματος εντός της ανωτέρω δεκαοκτάμηνης χρονικής περιόδου, θα δικαιούνται, μετά την 

παρέλευση αυτής, να λάβουν πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου. Αντίστοιχες ρυθμίσεις 

23



προβλέπονται και για τις περιπτώσεις συμβάσεων ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων 

αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92).  

Με το εξηκοστό έκτο άρθρο και προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η μείωση κατά 20% των ανταποδοτικών δικαιωμάτων που 

καταβάλλονται από τους χρήστες των λιμένων για προσόρμιση, πρυμνοδέτηση και παραβολή ή 

πλεύριση. Η διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε 

ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό 

Δημόσιο.  

Με το εξηκοστό έβδομο άρθρο σκοπείται η ενίσχυση της ρευστότητας των πλοιοκτητριών 

εταιρειών που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Πρόκειται για έναν κλάδο που έχει υποστεί 

ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού COVID-19. Με την υπόψη διάταξη 

απλοποιείται η διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές από 

τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς τον σκοπό της συνέχισης της ομαλής 

εκτέλεσης των δρομολογίων.  

Με το εξηκοστό όγδοο άρθρο και προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η απαλλαγή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020, από την καταβολή των μισθωμάτων που καταβάλλονται από τους παραχωρησιούχους 

δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που 

καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας. Η διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε 

ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό 

Δημόσιο.  

Στο εξηκοστό ένατο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια 

τουριστική βιομηχανία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και τους σχετικούς 

περιορισμούς που έχουν επιβληθεί τόσο στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων όσο και 

στη γενικότερη τουριστική και ταξιδιωτική αγορά, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ήδη μια 

κατάσταση απρόβλεπτης και πρωτόγνωρης κρίσης τόσο στον τουριστικό τομέα όσο και στην 

οικονομία της Χώρας. 

Είναι επιτακτική η άμεση υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων δημοσίων σχέσεων, προβολής, 

διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι η Χώρα μας είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, μέσα από ενέργειες 

δημοσίων σχέσεων αλλά και προβολής και διαφήμισης, οι οποίες θα στοχεύσουν στην κατά το 

δυνατόν άμβλυνση και αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του 

κορωνοϊού COVID-19. Εξίσου επιτακτική είναι η εξασφάλιση άμεσης και στοχευμένης προβολής 

της Χώρας μας και των περιοχών αυτής, και την παρούσα περίοδο κατά την οποία καταπολεμάται 

ο κορωνοϊός COVID-19.  

Την ανάγκη αυτήν εξυπηρετεί στην παρούσα έκτακτη συνθήκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων των ενεργειών προβολής και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης τους. 

Η εταιρεία Marketing Greece A.E., είναι η συμμαχία του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική εταιρία προβολής της Χώρας 

και του τουρισμού, που έχει συσταθεί από την πλέον αντιπροσωπευτική συλλογική οργάνωση 

των τουριστικών επιχειρήσεων της Χώρας και θεσμικό κοινωνικό εταίρο (άρθρο 37 του                         
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ν. 4144/2013), ήτοι τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Η Marketing 

Greece A.E. δεν επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς και έχει ως καταστατικό σκοπό την προβολή 

της Χώρας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής 

Στρατηγικής για τον Τουρισμό, συνεπώς η δράση της δεν είναι «ανταγωνιστική» των 

επιχειρήσεων του διαφημιστικού κλάδου. Επιπλέον, επικεντρώνεται σε δράσεις δημοσίων 

σχέσεων και αξιοποιεί το Διεθνές Δίκτυο Δημοσίων Σχέσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 

στοχευμένες δράσεις.  

Αποστολή της Marketing Greece A.E. είναι η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη 

στην Ελλάδα, εδραιώνοντάς την ως προτιμητέο προορισμό σε αγορές-στόχους, υποστηρίζοντας 

ταυτόχρονα την Ελληνική Δημοκρατία, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τουριστικές 

ενώσεις και τις επιχειρήσεις.   

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση της δυνατότητας σύμπραξης του Υπουργείου 

Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και των Οργανισμών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας (α΄ και β΄ βαθμού) με την Marketing Greece A.E., μέσω σύναψης 

συμβάσεων με τη διαδικασία της απ’  ευθείας ανάθεσης, προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα οι 

σχετικές δράσεις προβολής και προώθησης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο δυνατό 

αποτέλεσμα της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία σε κατάσταση εθνικής και 

έκτακτης κρίσης κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία.  

Το εβδομηκοστό άρθρο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων, τα οποία 

λαμβάνονται από το Κράτος για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID-19, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς. Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει πλήξει όλον τον κόσμο. Τα 

ευρωπαϊκά κράτη, προσπαθώντας να θωρακίσουν όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την 

οικονομία τους, έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες – με την προτεινόμενη- νομοθετικές ρυθμίσεις στις 

έννομες τάξεις τους (ενδεικτικά αναφέρονται η Γαλλία και η Ιταλία).  

Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόκλιση, λόγω των ειδικών περιστάσεων, από τα 

οριζόμενα στο π.δ. 7/2018 (Α΄ 12) , με το οποίο εναρμονίστηκε η νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 

2015/2302, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 

διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015). 

Ο κύριος στόχος της παρούσας ρύθμισης, όπως θεσπίστηκε και σε άλλη κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια τουριστική 

βιομηχανία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, με τη λήψη προληπτικών μέτρων για να 

αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας και ειδικότερα στις 

τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτες πιέσεις ρευστότητας λόγω μαζικών 

ακυρώσεων. 

Ειδικότερα, στις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ 

τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών.  

Στις παραγράφους 1 και 2 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή συμβάσεις κάθε είδους 

τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης 

μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Οδικών Μεταφορών, ναυλομεσιτικά γραφεία, λιμουζίνες) με πελάτες. Δεδομένου ότι, πολλές 

συμβάσεις ενδέχεται να αφορούν όχι μόνο ταξίδια καταναλωτών αλλά και επαγγελματικά 

ταξίδια, συνέδρια, σχολικές εκδρομές, εκδρομές μη κερδοσκοπικών συλλόγων, ιδρυμάτων κ.λπ., 
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η προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει όλα τα ανωτέρω πρόσωπα. Προκειμένου να ανταποκριθεί η 

ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, περιλαμβάνονται 

στη ρύθμιση οι συμβάσεις που ακυρώθηκαν από την έναρξη λήψης των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και το τέλος της θερινής σεζόν, ήτοι 

30.09.2020. 

Για να αντιμετωπιστεί η πίεση ρευστότητας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών 

ακυρώσεων, η παρ. 3 δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στον 

πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 

μηνών από την έκδοσή του.     

Με την παρ. 4 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει 

καταγγελθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. 

Η παρ. 5 ορίζει ότι το πιστωτικό σημείωμα πρέπει να καλύπτει το συνολικό προς επιστροφή 

χρηματικό ποσό. Για να καθίσταται ευχερέστερη η χρήση του πιστωτικού σημειώματος από τον 

πελάτη, ορίζεται επιπλέον ότι η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη 

τουριστική υπηρεσία όμοια ή αντίστοιχη με την ακυρωθείσα. Με τον όρο «τουριστική υπηρεσία» 

νοείται προφανώς η υπηρεσία που είναι συναφής με το αντικείμενο της αντίστοιχης τουριστικής 

επιχείρησης.  

Εν συνεχεία, η παρ. 6 ρυθμίζει την περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει τελικά υπηρεσία 

μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχικώς συμφωνηθείσα. Εάν επιλέξει υπηρεσία 

μικρότερης αξίας, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα είτε 

να του επιστραφεί -το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού 

σημειώματος- το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά αξίας. Εάν ο πελάτης επιλέξει υπηρεσία 

μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά αξίας βαρύνει τον πελάτη. 

Η παρ. 7 ορίζει ότι εάν κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα 

σύμβαση για την παροχή εναλλακτικής τουριστικής υπηρεσίας, η τουριστική επιχείρηση 

επιστρέφει στον πελάτη το ποσό του πιστωτικού σημειώματος. 

Η παρ. 8, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19.03.2020, 

ορίζει ότι τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια 

του π.δ. 7/2018 καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 

όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018. 

Τέλος, στην παρ. 9 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται 

αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο 

όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο. 

Με το εβδομηκοστό πρώτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ 

τουριστικών επιχειρήσεων (Business to Business - Β2Β). 

Στην παρ. 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή συμβάσεις Β2Β που συνάπτονται μεταξύ κάθε 

είδους τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης 

μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Οδικών Μεταφορών, ναυλομεσιτικά γραφεία, λιμουζίνες). Προκειμένου να ανταποκριθεί η 

ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, περιλαμβάνονται 

στη ρύθμιση οι συμβάσεις που ακυρώθηκαν από την έναρξη λήψης των μέτρων για την 
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αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (25.02.2020) έως και το τέλος της θερινής 

σεζόν, ήτοι 30.09.2020. 

Για να αντιμετωπιστεί η πίεση ρευστότητας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών 

ακυρώσεων, η παρ. 2 δίνει τη δυνατότητα στις οφειλέτριες τουριστικές επιχειρήσεις να 

προσφέρουν στην αντισυμβαλλόμενη τους τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων 

ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 μηνών από την έκδοσή του. Διευκρινίζεται 

ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων 

σύμβασης ή νόμου.  

Η παρ. 3 ορίζει ότι η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση εκδίδει το πιστωτικό σημείωμα εντός (30) 

ημερών από την καταγγελία της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί 

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι, εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων δεν 

έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλομένων τουριστικών επιχειρήσεων, η 

εκδότρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική 

επιχείρηση την αξία του πιστωτικού σημειώματος. 

Τέλος, στην παρ. 5 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται 

αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο 

όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο. 

Tο εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας λόγω της έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 

Η ανάγκη ανάληψης δράσης από τα κράτη-μέλη για τον σκοπό αυτόν έχει αναγνωριστεί και από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Συγκεκριμένα, το Προσωρινό Πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της 

οικονομίας εν μέσω συνθηκών έξαρσης του κορωνοϊού [Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης 

Μαρτίου 2020, C(2020)1863, (ΕΕ C 091I της 20.3.2020, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την 

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2020, C(2020)2215, (ΕΕ C 112 I της 4.4.2020, σελ. 1)] 

δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, στα κράτη - μέλη να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ή και ανυπαρξία 

ρευστότητας. Επιπλέον, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη 

συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, [COM(2020) 112 final] 

επισημαίνεται ότι τα κράτη - μέλη μπορούν να χορηγούν αποζημίωση σε επιχειρήσεις για ζημίες 

που προκλήθηκαν λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 74 κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, 

συμπεριληφθέντων στην ως άνω απόφαση Υπουργού Τουρισμού (άρθρο 2), κρίνεται αναγκαία, 

ως μέτρο στήριξης της κατ’  εξαίρεση λειτουργίας τους την τρέχουσα περίοδο της κρίσης λόγω 

της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών τους σε ρευστότητα κατά το ως 

άνω χρονικό διάστημα και την έμμεση στήριξη των θέσεων εργασίας.  

Κατόπιν προτάσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και εισήγησης των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, τα 

τουριστικά καταλύματα του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης κλήθηκαν να 

παραμείνουν ανοικτά στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

τυχόν έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες στέγασης και σίτισης προσώπων ή ομάδων που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρονται ειδικά στην παρ. 4 του άρθρου μόνου 

της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20035/22.3.2020 (Β΄ 987). Τέτοιες 
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περιπτώσεις, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν πρόσωπα που χρειάζεται να βρίσκονται πλησίον 

κεντρικών υγειονομικών δομών, συνοδούς ασθενών, τουρίστες που διέμεναν σε καταλύματα των 

οποίων η λειτουργία απαγορεύθηκε μέχρι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. 

Ως εκ τούτου, η κατ’  εξαίρεση λειτουργία των καταλυμάτων του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής 

απόφασης υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ειδικές τρέχουσες συνθήκες της κοινωνίας. Τα 

τουριστικά αυτά καταλύματα υποχρεώθηκαν να παραμείνουν σε λειτουργία κατ’ εξαίρεση της 

προσωρινής απαγόρευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη, λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και εισόδου στη Χώρα, των κλειστών 

επιχειρήσεων και των μαζικών ακυρώσεων ταξιδιών και τουριστικών πακέτων. Συνεπώς, τα 

καταλύματα αυτά λειτουργούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών με αναμφισβήτητο κόστος 

αλλά άνευ ουσιαστικών εσόδων. 

Για τους λόγους αυτούς, στην παρ. 1 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Τουρισμού, μπορεί να προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση των καταλυμάτων του 

άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει. Η 

οικονομική ενίσχυση θα αφορά στο διάστημα υποχρεωτικής λειτουργίας τους, ήτοι από 

23.3.2020 ή 26.3.2020 έως και 30.4.2020. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε τουριστικό κατάλυμα για τη 

λειτουργία του, κατά τη χρονική περίοδο από 23.3.2020 ή 26.3.2020 έως και 30.4.2020, θα 

υπολογίζεται για το καθένα με ένα ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών (τζίρου) του 

μηνός Απριλίου 2019 και μηνός Απριλίου 2020, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της πληρότητας του 

καταλύματος κατά το διάστημα της υποχρεωτικής λειτουργίας του. 

Στο εβδομηκοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται μία ειδική διάταξη, η οποία υπερισχύει κάθε αντίθετης, 

γενικής ή ειδικής, διάταξης, σύμφωνα με την οποία, κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα 

ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

Στο εβδομηκοστό τέταρτο άρθρο ορίζονται περαιτέρω κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των 

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ειδικότερα, προστίθεται παρ. 6 στο τέλος του 

εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως έχει συμπληρωθεί με το εξηκοστό ένατο 

άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

Ειδικότερα, στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των 

πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της σχετικής Π.Ν.Π., οι κυρώσεις 

καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να 

προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου και άλλα διοικητικά 

μέτρα, όπως ιδίως, την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών 

πινακίδων του οχήματος.  

Τέλος, με το εβδομηκοστό πέμπτο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της, τηρουμένης πάντως της διάταξης της παραγράφου 

1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 
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Επί του άρθρου 2 

Με το άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς την παρ. 5 του άρθρου 4, τις παρ. 1 

και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την παρ. 1 του άρθρου 20, τις παρ. 

3 και 4 του άρθρου 21, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 4 

του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος, η από 1.5.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε 

συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων 

στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο επιχειρείται η παράταση ισχύος του ν. 4605/2019 (A΄ 52). 

Ειδικότερα, ο ν. 4605/2019 (άρθρα 68-84) θεσπίστηκε για τη δυνατότητα ρύθμισης 

επιχειρηματικών και μη οφειλών που έχουν προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του 

αιτούντος. Ήδη με τον ν. 4638/2019 (Α΄ 181) επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις με σκοπό την 

αποσαφήνιση των διατάξεων, τη βελτίωση της έννομης προστασίας και την απλούστευση της 

διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Η λήξη του εν λόγω πλαισίου ρύθμισης και προστασίας της 

κύριας κατοικίας προβλέπεται την 30η.4.2020.  

Ωστόσο, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και της επελθούσης εκ του 

λόγου αυτού αναστολής της λειτουργίας πληθώρας υπηρεσιών, κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής ή 

ακόμα και αδύνατη η άντληση των απαραίτητων στοιχείων εκ μέρους των δανειοληπτών, 

προκειμένου να μπορέσουν να αιτηθούν την ένταξη τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο. Για 

τον λόγο αυτόν, είναι απολύτως απαραίτητη η ολιγόμηνη παράταση του συγκεκριμένου 

πλαισίου, ώστε να επιτρέψει την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων 

δανειοληπτών οι οποίοι δεν μπόρεσαν για τον λόγο αυτόν να προχωρήσουν στην υποβολή της 

αίτησης.  

Με το παρόν άρθρο επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης της 

πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. 4605/2019 (άρθρα 68-84) έως την 31η.7.2020, προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό 

πλαίσιο και να λάβουν ρύθμιση του δανείου προς τον σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας 

τους. 

Με το δεύτερο άρθρο παρέχεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% ΦΠΑ και για 

οφειλές που καταβλήθηκαν από την 11η.3.2020 έως και την 29η.3.2020 και παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον 

καθορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της. 

Στο τρίτο άρθρο και προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του έτους 2019 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια 

ληψοδοσία, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 (άδειες ειδικού σκοπού και εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία), 

παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων 
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[άρθρα 79, παρ.3, περ. ι΄ και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄143)], πλέον της παράτασης του ενός 

(1) μηνός που δόθηκε με το άρθρο πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 84) αυτής, έως την 15η.5.2020. 

Περαιτέρω, με την παρ. 1 του τέταρτου άρθρου παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές της 

περ. α΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), πίστωση δέκα (10) ημερών για την καταβολή 

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α΄ έως ιε΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του 

άρθρου 109 του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και 

για τα οποία βεβαιώνονται ταυτόχρονα οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις από την 

4η.5.2020 μέχρι και την 19η.5.2020. 

Η πίστωση χορηγείται, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι καταβολής των φορολογικών 

επιβαρύνσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων 

για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που έχει 

επιβαρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου με μείωση της κατανάλωσης και έλλειψη ρευστότητας.  

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ως αφετηρία της πίστωσης, το χρονικό σημείο κατά το 

οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2960/2001. 

Στα επόμενα εδάφια προβλέπεται η κάλυψη των συμφερόντων του Δημοσίου με την κατάθεση 

σχετικής οικονομικής εγγύησης για το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής και η κατάπτωση αυτής 

σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής. 

Στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η ένταξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασκούν 

νοσοκομειακές δραστηριότητες στις πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί από τα 

στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών πολύ μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους (άνω 

του 60% τον Απρίλιο 2020), ενώ ήδη επί σημαντικό διάστημα (από τις 20 Μαρτίου 2020) με 

κρατική εντολή ανέστειλαν τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων τους. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται αφενός στο γενικό πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί 

για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, 

λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις επιχειρήσεις που ασκούν 

νοσοκομειακές δραστηριότητες στη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι 

ανωτέρω ΚΑΔ δεν συμπεριελήφθησαν κατά την πρώτη φάση στη λίστα των πληττόμενων 

επιχειρήσεων, καθότι όφειλαν να παραμένουν εν πλήρη λειτουργία καθ’  όλη τη διάρκεια της 

υγειονομικής κρίσης, με το σύνολο του εργατικού δυναμικού τους σε ετοιμότητα. Ως εκ τούτου, 

εξαιρέθηκαν και εξαιρούνται από τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων του προσωπικού 

τους, σε αντίθεση με λοιπές πληγείσες επιχειρήσεις. Για τους ανωτέρω λόγους, στην παρούσα 

διάταξη ορίζονται τα εξής: 

1) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν 

βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ, στις ΔΟΥ ή σε Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών έως την 31η.8.2020.  

2) Παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου 

απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, που καθίστανται απαιτητές έως την 30η.4.2020 και 

31η.5.2020, έως την 31η.10.2020 και 30η.11.2020, αντίστοιχα. 

3) Αντισταθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών 

της κάθε επιχείρησης για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2020, με τον μηνιαίο 

κύκλο εργασιών της κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, μέσω μείωσης του 
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ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της 

Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής (clawback), υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση 

δεν δύναται να υπερβεί το 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης 

φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019. Με το τελευταίο μέτρο αντισταθμίζεται η 

εξαίρεση των εν λόγω επιχειρήσεων από τα μέτρα της αναστολής συμβάσεων εργασίας, που 

γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Το έκτο άρθρο αναφέρεται στον τομέα των αερομεταφορών. Όπως είναι γνωστό η πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τα συναφή μέτρα που 

έχουν αναγκαστικά ληφθεί για την αναχαίτιση της περαιτέρω εξάπλωσής του, έχουν επηρεάσει 

δυσμενώς σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, διεθνώς, μη εξαιρούμενου και του τομέα 

των αερομεταφορών. Η ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας 

κατά τη συγκυρία αυτή, κρίνει ότι πρέπει να λάβει μέτρα υποστήριξης στον χώρο των 

επιχειρήσεων διαχείρισης αεροδρομίων, όπως έπραξε και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τα 

μέτρα αυτά εστιάζουν στη διευκόλυνση εξόφλησης χρηματικών οφειλών προς τους δικαιούχους, 

βάσει των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης, και εν προκειμένω για το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Οι οφειλές στις οποίες αφορά η παρούσα 

ρύθμιση είναι αυτές που είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020 και η μετάθεση 

της εξόφλησής τους έως έξι (6) μήνες μετά, επιβαρύνεται με σχετικό επιτόκιο. Επίσης, δεδομένου 

ότι η παρούσα ρύθμιση εξυπηρετεί σκοπό που ανέκυψε και σχετίζεται με συγκυριακά γεγονότα, 

δεν συνιστά τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης. 

Με τo έβδομο άρθρο θεσπίζεται η κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 χρονική επέκταση της περιόδου 

διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και του φωτιστικού πετρελαίου 

(κηροζίνη θέρμανσης) με μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) διακόσια 

ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, μέχρι και την 15η.5.2020. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ως άνω ημερομηνία και πέραν της 15ης.5.2020. Η 

ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη τόσο για τη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία επωφελούνται από τη 

χαμηλή τιμή πώλησης καυσίμων θέρμανσης, όσο και για την τόνωση της αγοράς των 

πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει, καθώς υπάρχει μειωμένη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα, 

συνεπεία των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Με το όγδοο άρθρο ρυθμίζεται το ειδικό θέμα των οφειλών των πρακτόρων κρατικών λαχείων 

προς το Ελληνικό Δημόσιο, που απορρέει από τις υποχρεώσεις αυτών προς τη Διεύθυνση 

Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, και δημιουργήθηκε πριν την αποκρατικοποίηση 

των Κρατικών Λαχείων. Οι εν λόγω οφειλές δεν αφορούν βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική 

διοίκηση. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η αποπληρωμή των οφειλών αυτών που 

είχαν ρυθμιστεί σε μηνιαίες δόσεις με τις υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄ 1108), 3410/25.7.2014          

(Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και 

εξειδικεύεται το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση κοινής 

υπουργικής απόφασης με την οποία θα προβλέπεται εναργέστερα ο τρόπος εξόφλησης αυτών, 

λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων από 13.3.2020, κατόπιν 

της έκδοσης της Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 (Β΄ 855) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Με το ένατο άρθρο προτείνεται μια προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του           ν. 

4682/2020 (A΄ 76). Έτσι, εντάσσονται και οι φαρμακαποθήκες στις περιπτώσεις αναστολής της 
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λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 

λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αφορά μόνο τα τμήματα των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο 

της επιχείρησης αυτής. Ο λόγος της διεύρυνσης, είναι η προσπάθεια απρόσκοπτης και συνεχούς 

λειτουργίας των φαρμακείων κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Με το δέκατο άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που 

πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του 

συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’  εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να παρατείνουν 

την αναστολή των συμβάσεων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί με ομαλό τρόπο η επάνοδός 

τους σε πλήρη λειτουργία με την ταυτόχρονη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους. 

Παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις– 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή 

δημόσιας αρχής. Με την εν λόγω διάταξη δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής 

υπουργικής απόφασης στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

με την οποία καθορίζεται και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων θα παραταθεί 

η αναστολή των συμβάσεων εργασίας. 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, υποχρεούνται να μην προβούν 

σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και 

του είδους της σύμβασης εργασίας. 

Με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

προβλέπεται η δυνατότητα να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέτρου μέχρι την 

30η.6.2020 με όμοια κοινή υπουργική απόφαση. 

Με το ενδέκατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να προβαίνουν σε ανάκληση της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας χωρίς τη δυνατότητα θέσης εκ νέου σε αναστολή των 

συμβάσεων αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. 

Με το δωδέκατο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη 

αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων η 

επιχειρηματική δραστηριότητά είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, μέσω της δυνατότητας 

προσωρινής επανόδου στην εργασία εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή. 

Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της 

σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των 

εργαζομένων. 

Με το δέκατο τρίτο άρθρο και για τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις– 

εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν 

πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, 

προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης του είδους της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων 

αυτών. 
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Με το δέκατο τέταρτο άρθρο καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ενεργοποίηση 

της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το 

έτος 2020, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167 ), στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των έκτακτων και αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο παρατείνεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δύνανται οι 

κοινωνικοί εταίροι να προβούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συνάψουν 

νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων και αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Στο δέκατο έκτο άρθρο προβλέπεται η υπαγωγή στην ειδική διαδικασία αποδοχής δωρεών ,που 

θεσπίστηκε με το άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο 

αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο δέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

και των δωρεών πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων (άρθρο 1 ΟΔΓ 93/42 ΕΟΚ). Και ως 

προς τις δωρεές αυτές ορίζεται ότι θα ισχύσει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. 

ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ). 

Με το δέκατο έβδομο άρθρο επεκτείνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του τέταρτου άρθρου 

της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και στους απασχολούμενους στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 

(Ε.Κ.Ε.Α),στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, στη Ψυχιατρική 

Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Περαιτέρω, ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης στους ανωτέρω δικαιούχους και ορίζεται ακόμα ότι στους δικαιούχους 

της παρ. 1α της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα από την 16η.12.2019 μέχρι και την 31η.5.2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του 

μηνός Μαΐου 2020. 

Με το δέκατο όγδοο άρθρο και λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, που έχει επιτείνει 

σημαντικά τον διοικητικό φόρτο του Ε.Ο.Δ.Υ., εισάγεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του             

ν. 4633/2019 (Α΄ 161), δυνατότητα νόμιμης σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. σε περίπτωση παραίτησης μέλους του, και υπό τον όρο της διατήρησης 

συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τεσσάρων (4) μελών από ορισθέντα, 

συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.  

Περαιτέρω, στο δέκατο ένατο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A΄ 83) καθορίστηκε η αποζημίωση για την προμήθεια 

στολής για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ των κάτωθι ειδικοτήτων, του διασώστη - πληρώματος 

ασθενοφόρου, του νοσηλευτή, του τεχνικού συνεργείου και του καθαριστή- καθαρίστριας. 

Εντούτοις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω διάταξη και οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, 
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οι οποίοι ομοίως υποβάλλονται στη συγκεκριμένη δαπάνη. Με την παρούσα διάταξη καλύπτεται 

το κενό αυτό. 

Με την παρ. 1 του εικοστού άρθρου εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των υφιστάμενων 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού 

Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, συμβάλλοντας στη βέλτιστη απόδοση και 

αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(Γ.Γ.Π.Π.), αναφορικά με την καταγραφή της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Με τη διάταξη της παρ. 2 σκοπείται περαιτέρω η εκπλήρωση της 

αποτελεσματικότητας του ως άνω επιχειρησιακού έργου της Γ.Γ.Π.Π., μέσω της πληρέστερης και 

σε πραγματικό χρόνο υγειονομικής αποτύπωσης των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. 

Το εικοστό πρώτο άρθρο αφορά στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας αναισθησιολογίας και 

πνευμονολογίας σε ιατρούς. Εν όψει της αποφυγής της περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, απαιτείται αυξημένη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως αυτές της αναισθησιολογίας και της 

πνευμονολογίας. Με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις 

εξετάσεις απονομής ειδικότητας σε ιατρούς των ως άνω κρίσιμων ειδικοτήτων και κατά συνέπεια 

η δυνατότητα άμεσης κάλυψης κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού, χωρίς την καθυστέρηση που 

επάγεται η υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Η εν λόγω ρύθμιση έχει ισχύ έως το 

τέλος του τρέχοντος έτους, χρονικό διάστημα, κατ’ εκτίμηση, ικανό ώστε να καλυφθούν οι 

υφιστάμενες έκτακτες, αλλά και οι πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε 

ιατρούς των ως άνω ειδικοτήτων. Η παρ. 2 αποκλείει όσους ιατρούς εκπληρώνουν την 

υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, προκειμένου 

να αποφευχθεί η δημιουργία νέων ελλείψεων στο σύστημα υγείας. 

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο προστίθεται νέα αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου για θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, η οποία εκ παραδρομής είχε παραληφθεί 

από το οργανόγραμμα του Υπουργείου. Είναι μία αναγκαία αρμοδιότητα, η οποία κρίνεται 

απαραίτητη για την έκδοση σχετικών οδηγιών, ειδικά λόγω των έκτακτων συνθηκών του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Με τo εικοστό τρίτο άρθρο προτείνεται σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης 

λειτουργικών αναγκών πάσης φύσεως, έως 30.6.2020, οι δήμοι να μπορούν να χρησιμοποιούν 

έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με 

κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 

οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της 

παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου      

(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (Α΄ 76). Η εν λόγω διάταξη κρίνεται 

επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, εν προκειμένω, συνυφαίνονται με 

την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα κίνησης των οχημάτων που έχουν 

παραχωρηθεί σε δήμους, από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων 

αυτοκινήτων για χρήση, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που 

σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ορίζεται ότι και για 

αυτά τα οχήματα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) και της υπ’ 

αριθμ. 129/2534/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 108). 
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Με το εικοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι από 01.3.2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η 

απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται 

και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους. 

Με το εικοστό έκτο άρθρο λαμβάνονται μέτρα κατά τη μετακίνηση μαθητών από και προς τη 

σχολική μονάδα φοίτησης, ενόψει της επικείμενης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων με 

βάση τα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις εισηγήσεις της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα 

που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτόν. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής 

συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά 

μέσα των οικείων ΟΤΑ ή σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, η μεταφορά με κατάλληλα 

μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας 

σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A΄’ 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης 

υπερβαίνει το όριο του προρρηθέντος άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του            

ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

Το εικοστό έβδομο άρθρο κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών προς 

ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσπασης ή μετάταξης του Α΄ κύκλου έτους 2019 λόγω των 

έκτακτων συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Με το εικοστό όγδοο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των 

εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες 

καθαριότητας αυτών, οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις 

της από 11.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), της από 14.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν παραταθεί 

ήδη μία φορά με τις προαναφερθείσες Π.Ν.Π. και βρίσκονται σε εξέλιξη. Η δυνατότητα 

παράτασης των εν λόγω συμβάσεων έως την 30η.9.2020 κρίνεται επιτακτική για λόγους 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων, τα οποία λαμβάνονται 

για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19. 

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα των 

συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

Με το εικοστό ένατο άρθρο, για την αποτροπή του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID 

– 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 

της ισχύος του παρόντος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτροπή της περαιτέρω 

διασποράς της νόσου στον ευαίσθητο τομέα των αστικών συγκοινωνιών, οι δήμοι και οι 

επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, 

εκτελούμενου από τους ίδιους ή τις επιχειρήσεις τους ανάλογα, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 

118 (απευθείας ανάθεση) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις 

εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες 

προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (EE L 94/28.3.2014) ή κατά τις διατάξεις 
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του άρθρου 32 (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η ανάθεση των εν 

λόγω δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν 

υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίασή του. 

Με το τριακοστό άρθρο ορίζεται ότι υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν 

δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του ν. 4635/2019 μπορεί να συνεχίσουν να 

λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την 

εν λόγω δήλωση έως την 31η.12.2020, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, 

και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε δήλωση. Αποτελεί 

κατεπείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθεί η προτεινόμενη διάταξη στην υπό κύρωση Π.Ν.Π., 

δεδομένου ότι αφορά σε ρύθμιση, διαδικασία και προθεσμία που εφαρμόζεται και κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Η συμμόρφωση με αυτή ήταν εξαιρετικά 

δυσχερής για τους διοικουμένους λόγω των ιδιαιτέρων εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 39  του ν. 4635/2019 «Επενδύω 

στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δεν δηλώθηκαν 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α΄261), μπορούν να συνεχίσουν να 

λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν 

δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, εντός έξι (6) μηνών, ήτοι έως 30.4.2020.  

Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ήταν 

αδύνατο για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας (ειδικότερα απαιτείται μετάβαση στα κέντρα εκπομπής, λήψη 

φωτογραφιών, σύνταξη τεχνικών μελετών, αναβάθμιση εξοπλισμού κ.λπ.). Ενόψει αυτού, στο 

πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, ιδίως για τους κλάδους της οικονομικής 

δραστηριότητας που πλήττονται σοβαρά (όπως εν προκειμένω οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις), η 

παράταση της εν λόγω προθεσμίας αποτελεί ελάχιστη εγγύηση για την τήρηση της αρχής της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, οι οποίοι αδυνατούν εν τοις 

πράγμασι να συμμορφωθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ν. 4635/2019, ο 

οποίος έθεσε ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης 

κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 

Με το τριακοστό πρώτο άρθρο ορίζεται ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του 

άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή έχει κυρωθεί 

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ήτοι η δυνατότητα παροχής άδειας ειδικού σκοπού 

δημοσίων υπαλλήλων και οι λοιπές διευκολύνσεις, και στους υπαλλήλους που απασχολούνται 

με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, 

Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

Με το τριακοστό δεύτερο άρθρο παρατείνεται η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις 

Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 έως την 30η.6.2020, για ακίνητα που βρίσκονται στις 

περιοχές που περιγράφονται στην υπ’  αρ. 1151/1872 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’  

αρ. 116/1868 και 698/1876 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’  αρ. 110/1878 

απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της 

Περιφέρειας Αττικής. Ο λόγος της προτεινόμενης παράτασης είναι ότι με τη λήψη των έκτακτων 

μέτρων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, των 
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κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων, η λήψη απαραίτητων στοιχείων για την 

υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών κατέστη δυσχερής. 

Με το τριακοστό τρίτο άρθρο εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας ταχείας, απλοποιημένης και 

φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το 

χρονικό διάστημα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19, με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων του συγχρωτισμού πολλών ατόμων 

σε εσωτερικό χώρο. Περαιτέρω, η διάταξη αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών 

πόρων για τα δικαστήρια αλλά και δαπανών για τους διαδίκους. 

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 

5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την 

τροποποίηση των κανονισμών των δικαστηρίων με τις διαδικασίες που ορίζουν τα παραπάνω 

άρθρα, ανατίθεται στα όργανα διοίκησης εκάστου δικαστηρίου ο καθορισμός για το χρονικό 

διάστημα από 1 έως και 15 Ιουλίου 2020 και από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020, των τμημάτων 

του και του τρόπου συγκρότησής τους, του αριθμού των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας 

δικασίμου και της κατανομής των υποθέσεων στα τμήματα αυτά, εφαρμόζοντας αναλόγως για 

τα θέματα αυτά τον Κανονισμό εκάστου δικαστηρίου. 

Στο τριακοστό πέμπτο άρθρο επιχειρείται να επιλυθεί το κατωτέρω ζήτημα: Με τα σημερινά 

δεδομένα, η διαδικασία εγγραφής στο νηπιαγωγείο αρχίζει με την υποβολή σχετικής αίτησης – 

υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους γονείς και 

κηδεμόνες των μαθητών, από 1 έως 20 Μαΐου (παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, Α΄ 109). Η 

εγγραφή, ως διοικητική πράξη, τελειούται όταν γίνει η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του 

μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, από 10 έως 20 Ιουνίου (παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017). 

 Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων-

υπεύθυνων δηλώσεων και της προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που έχουν προκύψει μετά την πανδημία του COVID-19. Περαιτέρω, προβλέπεται η 

δυνατότητα ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών, στα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο του ευρύτερου 

ψηφιακού μετασχηματισμού της Χώρας. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πολίτες και οι σχολικές μονάδες αποφορτίζονται από τη μαζική προσέλευση 

γονέων και κηδεμόνων. Τέλος προβλέπεται ότι ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά 

και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Στο τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπεται, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, η 

δυνατότητα έκδοσης κοινών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 

Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης διάταξης, με τις οποίες θα 

εξειδικεύονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διενέργειας 

των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και μη λειτουργιών των σχολικών μονάδων και των πάσης 

φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων ή ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθμού, μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, με τις ως άνω 

αποφάσεις εξειδικεύονται ρυθμίσεις και μέτρα, αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλούς και 
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ασφαλούς λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν 

γένει όλων των εποπτευόμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των  

εκπαιδευτικών δομών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ειδικής ρύθμισης για τον τρόπο 

διεξαγωγής εξετάσεων ή άλλων αξιολογήσεων και για την αναβολή ή ματαίωσή τους, εφόσον 

αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τέλος, παρέχεται στον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να λαμβάνει, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης 

διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως ώστε να 

διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών και να 

ρυθμίζει, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέμα 

σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, 

σπουδαστών και καταρτιζόμενων και την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών 

εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα. Τέλος, με 

όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται κάθε 

αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της 

διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα 

αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη 

δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις 

εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με 

τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο 

προγραμμάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται 

ότι το προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου 

δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του τριακοστού εβδόμου άρθρου αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 

του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ούτως ώστε να καθίστανται πιο ευέλικτες οι διαδικασίες 

προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, 

με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων 

συμβάσεων, κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και 

ισχύουν, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για την αντιμετώπιση και περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, προβλέπεται ειδική διαδικασία κατανομής, με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια 

απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση 

των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο Δήμο, με 

βάση την ανωτέρω απόφαση κατανομής. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που 

αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη 

παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. 

Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι 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 την 
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30η.9.2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την 

ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού 

προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της 

επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας. 

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων 

εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως 

εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά 

βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό 

του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους 

άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους 

εκπαιδευτικές δομές. Επιπλέον, ορίζεται ότι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας 

της αποστέλλεται αίτημα προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προς τον Υπουργό Υγείας κοινοποιούμενο στην ΙΦΕΤ Α.Ε., στο οποίο αναφέρεται 

το είδος των  προμηθευόμενων προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους, οι υπό προμήθεια ποσότητες, το χρονικό διάστημα υλοποίησης της 

προμήθειας. Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην ΙΦΕΤ 

Α.Ε., προς άμεση υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας, συντάσσεται 

σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΙΦΕΤ ΑΕ. 

Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των προσφορών και 

το περιεχόμενό τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εισηγητικό σημείωμα ως 

προς το αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της σύμβασης προς τελική έγκριση. Με 

μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνάπτεται 

η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται ειδική διαδικασία κατανομής, με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια 

απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση 

των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο Δήμο, με 

βάση την ανωτέρω απόφαση κατανομής. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που 

αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη 

παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την ως άνω 

απόφαση κατανομής. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του τριακοστού ενάτου άρθρου διασφαλίζει την ολοκλήρωση των 

τμημάτων του "Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας", σε χρόνο που να επιτρέπει την έναρξη 

της επόμενης περιόδου της μαθητείας. Η διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η αναστολή 

λειτουργίας τόσο των εκπαιδευτικών δομών στις οποίες υλοποιείται το εργαστηριακό μάθημα, η 

διοικητική διαχείριση της μαθητείας (ΕΠΑ.Λ., ΕΚ), καθώς και η αναστολή λειτουργίας 

επιχειρήσεων ή οργανισμών, στους οποίους υλοποιείται η μάθηση στο χώρο εργασίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα την απώλεια ωρών εργαστηριακού μαθήματος έως 56 συνολικά (σε σύνολο 203 

ωρών), καθώς και την απώλεια σε ημέρες εκπαίδευσης σε χώρους εργασίας έως 48 συνολικά (σε 

σύνολο 156 ημερών). Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυξάνεται ο χρόνος του εργαστηριακού 

μαθήματος έως δύο (2) ώρες την εβδομάδα και οι ημέρες στον εργοδότη κατά μία ημέρα, για να 

δοθεί η δυνατότητα ανάλογα με την υλοποίηση της μαθητείας στα επιμέρους τμήματα, την 

έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων των επιμέρους εργοδοτών και τη διασφάλιση της 
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δημόσιας υγείας τα τρέχοντα τμήματα της μαθητείας, σταδιακής ολοκλήρωσης όλου του 

φυσικού αντικειμένου έως την 15η.11.2020. 

Με το τεσσαρακοστό άρθρο αναθεωρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του 

επιδόματος ανεργίας των ναυτικών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσμενών 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στους ναυτικούς των πληττόμενου τομέα των 

θαλασσίων μεταφορών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη 

δημοσίευσης των εν λόγω διατάξεων, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων των περ. α΄ έως γ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του                   

π.δ. 228/1998 (A΄ 176), οι άνεργοι ναυτικοί δύνανται να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας, εφόσον 

είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη 

σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ν.Α.Τ. ή και σε πλοία με ξένη 

σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., από την οποία (υπηρεσία) τουλάχιστον οι εννέα (9) μήνες 

πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, που υπολογίζεται αναδρομικά από την 

ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και έχει 

μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστημα 

μικρότερο του ενός (1) έτους. Η ισχύς των διατάξεων αυτών δύναται να παρατείνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.  

Επίσης, με το άρθρο αυτό επεκτείνεται η παροχή προστασίας υπό τη μορφή παροχής έκτακτης 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ναυτικούς επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων κάτω των 

είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων ολικού μήκους, λαντζών, καθώς και πλοίων που εμπίπτουν στην 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), που είναι 

εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, και δεν εκτελούν πλόες μετά την 

1η.3.2020. 

Επιπλέον, προστίθεται άλλη μία κατηγορία δικαιούχων ναυτικών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε 

φορτηγά – οχηματαγωγά και έχουν απολυθεί.  

Δεδομένου ότι ο Οίκος Ναύτου είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και δεν λαμβάνει ουδεμία μορφή επιχορήγησης από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου, 

προκειμένου εν συνεχεία να καταβληθεί κανονικά στους εργαζομένους της θάλασσας η δαπάνη 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ασφαλιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και καθορίζεται η σχετική διαδικασία.  

Περαιτέρω, ρυθμίζεται η περίπτωση μη σχετικής ενημέρωσης του ναυτικού για την επιτάχυνση 

και εξασφάλιση υλοποίησης των διαδικασιών λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μέσω των 

οικείων Λιμενικών Αρχών και παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 31η.5.2020 η ισχύς των 

διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102).  

Με την παρ. 8 παρέχεται η δυνατότητα στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης 

τελεί σε αναστολή να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος της κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη 

διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.  

Τέλος, με την παρ. 9 παρατείνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 591/1975 (Α΄ 191), 

η διάρκεια ισχύος των ιατρικών γνωματεύσεων των ναυτικών, που έχουν εκδοθεί μετά την 

11η.6.2019 για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η.7.2020, με δυνατότητα περαιτέρω 

παράτασης έως έξι (6) ακόμη μήνες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 
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τόσο των ναυτικών, όσο και των σπουδαστών των σχολών ΑΕΝ, καθώς θα συμβάλει στην άμεση 

πρόσβασή τους σε απασχόληση στα πλοία και ως εκ τούτου και στην εύρυθμη δραστηριοποίηση 

αυτών. Κατά τα λοιπά, δεν θίγονται οι διατάξεις σχετικά με την περιοδική ιατρική πιστοποίηση 

ναυτικών που απαιτείται για την απασχόλησή τους σε πλοία.  

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο επιδιώκεται το εξής αποτέλεσμα: Το εξηκοστό δεύτερο άρθρο 

της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), θεσπίζει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάθεσης 

δημόσιας υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ελάχιστης εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών, 

για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο κίνδυνος της άμεσης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να μην διακοπεί η ακτοπλοϊκή 

σύνδεση με τα νησιά της Χώρας, δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο για προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι 

ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 

του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄52) σε συνδυασμό με το εδ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου όγδοου 

του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).  

Στο τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο γίνεται αναφορά στην απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών 

στην αγροτική οικονομία. Λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού μετακινήσεων που έχουν 

ληφθεί, λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 19030/2020 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 916/2020), οι μετακινήσεις αυτών των εργαζομένων έχουν προσωρινά 

απαγορευτεί. Καθίσταται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων, ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα 

οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία.  

Για του ανωτέρω λόγους η σχετική διάταξη έχει ως κύρια επιδίωξη να καταστήσει εφικτή την 

είσοδο αλλοδαπών εργαζομένων που τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν τακτικά στις σχετικές 

εργασίες. Ρυθμίζονται προς αντιμετώπιση της ανωτέρω κατεπείγουσας καταστάσης τα 

ακόλουθα: Διευκολύνονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες εισόδου των αλλοδαπών από χώρες 

που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, δίνοντας το δικαίωμα εργασίας για τους τρεις μήνες που 

διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, σεβόμενοι πάντα τις σχετικές προβλέψεις που αφορούν στη 

δημόσια υγεία και κάθε επικαιροποίηση αυτών. 

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο,έχοντας υπόψη τις 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, καθώς και την εξαιρετικά 

επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη και ομαλή λειτουργία των 

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που επίσης πλήττονται ιδιαιτέρως από τις ανωτέρω 

περιστάσεις, λόγω των σημαντικών απωλειών εσόδων (διαφήμισης) των τηλεοπτικών σταθμών, 

με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των διαφημιζομένων, περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων 

των οποίων η δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά και λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού 

ρόλου των τηλεοπτικών σταθμών για την ενημέρωση των πολιτών κατά την τρέχουσα συγκυρία 

με το άρθρο αυτό θεσπίζονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των παρόχων 

περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και 

περιφερειακής εμβέλειας και πιο συγκεκριμένα: 
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Με την παρ. 1. θεσπίζεται η παροχή δικαιώματος καταβολής ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) που οφείλεται από τους εν λόγω παρόχους 

στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας 

αντίστοιχα και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες 

υπογραφείσες συμβάσεις, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο 2020, ενώ με την παρ. 3 

ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1η.5.2020 έως και 31η.8.2020 αναστέλλεται το 

δικαίωμα του παρόχου δικτύου με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να 

περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή 

αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών, σε παρόχους περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας, για όσους εκ των τελευταίων έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 για το 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.  

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πάροχος δικτύου με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», κατά την παροχή των υπηρεσιών του στους παρόχους περιεχομένου, φέρει την 

υποχρέωση ελέγχου τιμών, δηλαδή την υποχρέωση τήρησης ενός ανώτατου ορίου τιμής για την 

υπηρεσίες της μεταφοράς και διανομής περιεχομένου (εθνικής ή/και περιφερειακής εμβέλειας) 

και συμπληρωματικών υπηρεσιών, που παρέχει κατόπιν της χορήγησης σε αυτόν από την ΕΕΤΤ 

ενός (1) δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και δεκατριών (13) 

δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης και συνεπώς το ύψος της 

εκάστοτε αμοιβής του παρόχου δικτύου καθορίζεται από κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, 

βάσει συγκεκριμένης εξίσωσης και σύμφωνα με εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο, με την παρ. 

2, θεσπίζεται η παροχή του ευεργετήματος του συμψηφισμού στον πάροχο δικτύου με το 

διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσού ίσου με το υπόλοιπο ποσοστό 50% 

της τιμολογηθείσας και μη καταβληθείσας, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, μηνιαίας 

αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) για τους μήνες της παρ. 1, ανά μήνα, 

με επόμενη δόση ή επόμενες δόσεις του Εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για το ένα (1) 

δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και τα δεκατρία (13) δικαιώματα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης, δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 

706/4/6−2−2014 «Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής». 

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο θεσπίζονται κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Ειδικότερα, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από 

γνώμη της Εθνικής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο 

ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες 

αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους συνάθροισης κοινού η υποχρεωτική χρήση 

μάσκας, μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης 

απόστασης μεταξύ τους, καθώς και μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, καθώς και ειδικοί 

κανόνες λειτουργίας. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού θεσπίζονται τα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες, 

ενώ με την παρ. 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της 
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παρ. 1. Συγκεκριμένα, για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού 

προστίμου της παρ. 2 αρμόδια είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές 

Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι 

Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019          

(Α΄ 133).  

Τέλος, με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της, τηρουμένης πάντως της διάταξης της παραγράφου 

1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Επί του άρθρου 3  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19. Ειδικότερα, επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού εικοσιπέντε τοις 

εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις 

ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός 

Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 1η Μαΐου 2020 έως 

και 31 Μαΐου 2020 παρατείνονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55). 

Από το ευεργέτημα, 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. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1, με την οποία 

εισάγεται νέο έβδομο εδάφιο στην παρ. 1 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., δεν εφαρμόζεται για οφειλές 

που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.  

 

Επί του άρθρου 4 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Μάϊο 2020 η απαλλαγή από 

την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων 

που αναφέρονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

για μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, καθώς και για μισθώσεις 

ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη 

εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις. Με τη διάταξη επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία 

των κοινωνικών ομάδων των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική κατάσταση λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για τον μήνα  Μάϊο  2020.  

Ειδικά για την περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), με την προτεινόμενη διάταξη, διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της 

ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις, όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος 
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στις ως άνω επιχειρήσεις, αλλά και ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του 

εργαζομένου.  

Παράλληλα, με τη διάταξη της παρ. 1 διευκρινίζονται τα ειδικά οριζόμενα για την περίπτωση 

μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή 

ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, 

στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά τις επιχειρήσεις της παρ. 1 ή της παρ. 3 του 

άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). Με τη 

ρύθμιση, εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης για την περίπτωση των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων, ο οποίος συνίσταται στην επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του 

ως άνω ποσοστού του 40%, σε έως και δώδεκα μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης, καθορίζεται ότι τα καταβλητέα 

κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, 

δεν εμπίπτουν στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις 

συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Ως έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης νοείται η περίοδος των 

τριών πρώτων μηνών της αποπληρωμής της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την ως άνω ρύθμιση, 

το πλαίσιο προστασίας προσαρμόζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χρηματοδοτικών έναντι 

των λοιπών μισθώσεων.  

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση των παρ. 1 και 2, παρέχεται η δυνατότητα στους 

Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να καθορίζουν τη διαδικασία, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος. 

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3, επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα  Μάϊο  

2020, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος κύριας κατοικίας 

ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή και παρέχεται αντίστοιχη 

εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης. Παράλληλα, 

διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις 

όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο ναυτικός, αλλά και σύζυγος ή έτερο μέρος συμφώνου 

συμβίωσης αυτού.  

 

Επί του άρθρου 5 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 προκειμένου 

να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που 

εκδόθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και συνδέονται με 

αποδοχές συνταξιούχων που εισπράχθηκαν αναδρομικά για το έτος 2013.   

 

Επί του άρθρου 6 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται για ένα μήνα, ήτοι έως και 25 Ιουνίου 2020 η 

προθεσμία καταβολής στα τελωνεία του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που βεβαιώνονται έως και την 25η Μαΐου 2020 για προϊόντα καφέ 

τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης κατά τον μήνα Απρίλιο 

2020. Επιπλέον, δίδεται παράταση δέκα επιπλέον ημερών στις προθεσμίες βεβαίωσης και 

είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων από Φ.Κ. και ΦΠΑ για τις περιπτώσεις παραλαβής 
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προϊόντων από άλλο κράτος  - μέλος της Ε.Ε., καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγής καφέ εκτός 

καθεστώτος αναστολής. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά περιπτώσεις για τις 

οποίες η γένεση της υποχρέωσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 5η Ιουνίου 2020.  

Η θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην αγορά, λόγω της πανδημίας της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και έχει ως στόχο την τόνωση της ρευστότητας αλλά και 

γενικότερα τη στήριξη και διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου που πλήττονται από την 

τρέχουσα υγειονομική κρίση. 

 

Επί του άρθρου 7 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση, σε μηνιαία βάση, επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία εργαζομένων ως 

εξής:  

α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α΄, 

β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β΄, 

γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ΄. 

Η θέσπιση του εν λόγω επιδόματος κρίνεται αναγκαία, λόγω της φύσεως και του είδους της 

παρεχόμενης εργασίας των εργαζομένων στην Ε.Α.Β. Α.Ε. και του σημαίνοντος σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος της εταιρείας. Επισημαίνεται, ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις, θεσπίζεται η 

χορήγηση του εν λόγω επιδόματος με όρους νομιμότητας, διαφάνειας, αναλογικής ισότητας και 

στη βάση της παρεχόμενης εργασίας, στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την 

καταβολή του. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής 

υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 18 του                 

ν. 4354/2015 (Α΄ 176).   

 

Επί του άρθρου 8 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4640/2019 και 

προβλέπεται, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι η αναπλήρωση ή αντικατάσταση μέλους 

ή μελών διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται με το ως άνω άρθρο, γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4548/2018, ήτοι, με απόφαση του ίδιου του διοικητικού 

συμβουλίου και χωρίς προσφυγή στη γενική συνέλευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνέχεια του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της ορισθείσας θητείας του.  

Περαιτέρω προτείνεται η προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 40 του ν. 4640/2019. Με την προτεινόμενη 

τροποποίηση παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις στα μέλη των προσωρινών διοικήσεων που 

διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, προκειμένου να αναλάβουν προσωρινά 

τη διοίκηση και να προβούν στις αναγκαίες διαχειριστικές πράξεις για την ομαλή συνέχιση της 

λειτουργίας των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο εταιρειών ή/και για την εξυγίανσή 

αυτών, όσο διαρκεί η θητεία τους, χωρίς να υπέχουν αστική ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, να 

διώκονται δε ποινικά, με ειδική διαδικασία. Η συστολή της ευθύνης κατά την άσκηση της 

διαχειριστικής εξουσίας των μελών των προσωρινών διοικήσεων, η οποία περιορίζεται στο 

απολύτως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις μέτρο, είναι απολύτως αιτιολογημένη. Καταρχάς, αφορά 

διοικήσεις οι οποίες διορίζονται κατόπιν δικαστικής απόφασης μετά από αίτημα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, προς εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου συμφέροντος που συχνά δεν 
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ευθυγραμμίζεται με το συμφέρον των διοικήσεων που προηγήθηκαν του διορισμού ή με το 

συμφέρον των τρίτων οι οποίοι ασκούν επιρροή επί των μελών αυτών. Χωρίς την προτεινόμενη 

διάταξη της παρ. 5, τα μέλη των προσωρινών διοικήσεων, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν 

απερίσπαστα τα καθήκοντα τα οποία κλήθηκαν να εκτελέσουν δυνάμει του δικαστικού διορισμό 

τους, και ο ίδιος ο διορισμός ενδεχομένως να αποβεί αλυσιτελής. Άλλωστε, σύμφωνα και με την 

παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4640/2019, οι περιπτώσεις αυτές, αφορούν διοικήσεις 

περιορισμένης διάρκειας και ειδικού σκοπού. Έργο τους κατά νόμο είναι αποκλειστικά η 

διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της 

εταιρίας μέχρι την εκλογή διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση και/ή την επίτευξη 

εξυγίανσής της με βάση το δίκαιο που τη διέπει. Ο προσωρινός και κατ΄ αντικείμενο 

περιορισμένος χαρακτήρας του διορισμού, και μάλιστα ενόψει των έκτακτων και πιεστικών 

συνθηκών που λαμβάνει χώρα, χωρίς τη δυνατότητα ενδελεχούς εξοικείωσης των προσωρινών 

μελών με όλες τις πτυχές του εταιρικού βίου, δικαιολογεί την προτεινόμενη συστολή της ευθύνης 

τους. Μετά την πάροδο της θητείας των μελών των προσωρινών διοικήσεων, η εκλογή τακτικής 

διοίκησης από τη γενική συνέλευση και την επαναφορά της εταιρείας σε τροχιά κανονικότητας, 

ενεργοποιείται αυτομάτως το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις καθεστώς ευθύνης των 

μελών των ανωνύμων εταιρειών.   

 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Επί του άρθρου 9 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η εναρμόνιση των κείμενων διατάξεων με τις 

νεοεισαχθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020 και τροποποιούνται σημειακά οι 

διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.  

Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθενται στις εξαιρέσεις από τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 

225 του ν. 3852/2010 και οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ 

Α.Ε.) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, 

κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, μέσω μητρώου μηχανικών που 

η ίδια τηρεί. Η παρέκκλιση κρίνεται σκόπιμη για την παροχή ευελιξίας, ώστε το σύστημα αυτό να 

καταστεί λειτουργικό και απαλλαγμένο από σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του. Κατά τα λοιπά, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. 

Με την παρ. 3 αναδιατυπώνονται οι ισχύουσες διατάξεις και προβλέπεται ότι «λειτουργικά 

έξοδα» για την εκτέλεση των συμβάσεων λογίζονται ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές 

προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων, ήτοι οι απαραίτητες για 

την υλοποίηση της σύμβασης δαπάνες. 

Με την παρ. 4 ρυθμίζονται ζητήματα χρηματοδότησης των προγραμματικών συμβάσεων και 

ορίζεται ότι οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς 

από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα 
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ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017, καθώς και από τους 

προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή, η χρηματοδότηση των 

συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική 

σύμβαση. 

Με την παρ. 5, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και για λόγους χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, καθορίζεται σύστημα υπολογισμού του κόστους τόσο των 

συμβάσεων έργου όσο και του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμματικών συμβάσεων 

του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων 

έργου της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται αναλογικά οι 

διατάξεις της υπ’  αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 μπορεί να 

προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης 

της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του 

παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, 

καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων. 

Με την  παρ. 6 επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 100 του                      

ν. 3852/2010 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, όπου ορίζονται οι σκοποί 

δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι νεοσύστατοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, στους οποίους ο νομοθέτης ανάθεσε την υλοποίηση πληθώρας αυτοδιοικητικών 

αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά, την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, την επιστημονική, τεχνική 

και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ, την ωρίμανση έργων υποδομής, την υλοποίηση 

πολιτικών κοινωνικής συνοχής, πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης και πολιτικών αειφόρου 

ανάπτυξης) και ρητά αποτυπώνεται ότι οι ΟΤΑ, οι σύνδεσμοι δήμων και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ 

μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς για την υλοποίηση 

αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. 

Με την παρ. 7 καθορίζεται η διαδικασία τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου μηχανικών από την 

ΕΕΤΑΑ, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. 

Στο μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις 

περιφερειακές ενότητες που επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την 

εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από 

Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των 

μηχανικών της περιφερειακής ενότητας που έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Για λόγους 

ισότητας κατά τη συμμετοχή, μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα 

προηγούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις, έως την ολοκλήρωση της 

συμβατικής διάρκειας, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα που 

εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.  

Με την παρ. 8 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 για τις 

προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ώστε να 

εναρμονισθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020, αλλά και να ενταχθούν στο 

θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 100 για τις διαδικασίες σύναψης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη 

μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, την εφαρμογή αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), τους 
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Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις 

συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 του άρθρου 100 του 

ν. 3852/2010. 

Τέλος, με την παρ. 9, στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων προστίθεται και 

η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου. Η εν 

λόγω αρμοδιότητα, έχουσα αποκλειστικώς οικονομικό αντικείμενο, προσιδιάζει πλήρως στα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ως συλλογικό όργανο με 

διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, μπορεί να αποφασίζει με γνώμονα το δημοτικό συμφέρον.  

 

Επί του άρθρου 10 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση των Επιτροπών Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η νέα ευρεία 

σύνθεση με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) αναμένεται να επιτελέσει με τον 

πλέον διαφανή, αξιόπιστο και παραγωγικό ρόλο τα καθήκοντα των εν λόγω Επιτροπών, προς το 

συμφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Επί του άρθρου 11 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή, 

εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων 

μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30η.6.2019, να αναθέτει το σχετικό έργο με 

αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς σε πλείστες 

όσες περιπτώσεις δεν υπήρχαν σε ισχύ συμβάσεις κατά την ρητά ορισθείσα ημερομηνία, το δε 

περιθώριο χρόνου δεν επιτρέπει τη διενέργεια διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στον                 

ν. 4412/2016.Με την παρ. 2 δύναται να απαλλάσσονται, κατόπιν αιτήσεως τους προς την 

αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, από την υποχρέωση στράτευσης οι  πολιτογραφηθέντες 

δυνάμει του άρθρου 13 του ΚΕΙ, επί τη βάση της τιμής που η Πολιτεία τους επεφύλαξε προς 

αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσέφεραν προς  τη Χώρα. 

Με την παρ. 3 επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους σε δημοτικές επιχειρήσεις, 

των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 

ανακυπτουσών κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 

Με την παρ. 4 προβλέπεται η έγκριση των Κανονισμών του ν.π. Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου 

«Αντώνης Τρίτσης» από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντί του 

Υπουργού Εσωτερικών.  

Με την παρ. 5, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, επαναφέρεται σε ισχύ η δυνατότητα των 

συνδέσμων δήμων να προσλαμβάνουν ειδικό συνεργάτη, η οποία καταργήθηκε εκ παραδρομής 

με την αντικατάσταση του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4674/2020.  

 

Επί του άρθρου 12 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες 

αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 
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2021, οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων 

αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών και έργων για την τοποθέτησή τους, 

καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. H 

ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν 

δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση 

γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. λη’ της παρ. 2 του άρθρου 

29 του ν. 4495/2017 για την έγκριση των εργασιών μικρής κλίμακας. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 

2 της προτεινόμενης ρύθμισης εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης 

εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, που απαιτούνται για την προσαρμογή των 

δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας. 

 

Επί του άρθρου 13 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι εφόσον, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους 

μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και 

συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, 

εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το 

έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, 

εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Για τη σύναψη των 

συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 

Επί του άρθρου 14 

Με την παρ. 1 προτείνεται η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού που ανήκει οργανικά σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού για λόγους συνυπηρέτησης. Με την 

προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται και ο θεσμός της οικογένειας.  

Οι παρ. 2 και 3 κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας, αλλά και της 

ενιαίας αντιμετώπισης όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 

Με τις παρ. 4 και 5 επιδιώκεται η αντιμετώπιση περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι έχουν 

ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου για χρονικό διάστημα άνω των 120 μηνών 

(10 ετών), διάστημα το οποίο δεν δύναται να μοριοδοτηθεί ούτε ως χρόνος πραγματικής 

δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο εν λόγω χρόνος μοριοδοτείται, με την προϋπόθεση ότι 

δεν  έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία συνάδει με τις 

αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, είναι ο εξορθολογισμός της μοριοδότησης 

περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι καίτοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης για περισσότερο 

χρόνο (άνω των 120 μηνών), λαμβάνουν στο σύνολο λιγότερα μόρια από υποψηφίους με χρόνο 
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άσκησης καθηκόντων ευθύνης έως 120 μήνες, καθώς για το διάστημα που υπερβαίνει τους 120 

μήνες δεν προβλέπεται γι’ αυτούς μοριοδότηση ούτε με την ιδιότητα του υπαλλήλου.  

Με την παρ. 6 ρυθμίζονται τα θέματα θητείας των υπηρεσιακών συμβουλίων, συνεπεία των 

ρυθμίσεων του ν. 4369/2016, με τις οποίες προβλέφθηκε εκ νέου λήξη της θητείας των 

υφιστάμενων υπηρεσιακών συμβουλίων, συγκρότηση μεταβατικών υπηρεσιακών συμβουλίων 

και επιλογές προϊσταμένων βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι επιλογές 

προϊσταμένων διευθύνσεων ολοκληρώθηκαν κατά μεγάλο μέρος εντός του έτους 2019 ή είναι εν 

εξελίξει τώρα, προβλέπεται ότι η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των συμβουλίων αυτών 

θα λήγει το πρώτο ζυγό έτος που ακολουθεί αμέσως μετά τη συγκρότησή τους ή το ίδιο ζυγό έτος 

του χρόνου συγκρότησής τους. Βάσει των διατάξεων  αυτών, υπηρεσιακά συμβούλια που είτε 

συγκροτήθηκαν κατά το έτος 2019 ή συγκροτούνται εντός του έτους 2020, η θητεία των μελών 

τους λήγει 31.12.2020 προς εναρμόνιση με τη θητεία των αιρετών μελών του υπηρεσιακού 

συμβουλίου και προς περιοδική και κανονική περαιτέρω εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του 

άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα.  

Με την παρ. 7 ενισχύεται με προσωπικό η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., προκειμένου να εκτελέσει απρόσκοπτα τα 

καθήκοντα που τις ανατίθενται με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020. Ορίζεται 

ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα (10) 

υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία 

προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση 

έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται 

με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και 

του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η 

μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Επί του άρθρου 15 

Στο πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την 

εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προβλέφθηκε στο άρθρο δέκατο όγδοο της 

από 30 Μαρτίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο 

του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι 

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

κατάταξης για όλους εκείνους τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 

που κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν σε 

περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020. Με την προτεινόμενη διάταξη 

επεκτείνεται η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου και για τις ασφαλιστικές εισφορές που 

αντιστοιχούν στην περίοδο απασχόλησης του μήνα Απριλίου του έτους 2020. 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, 
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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 όσους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε περίοδο απασχόλησης του μήνα Απριλίου του έτους 

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. 

 

Επί του άρθρου 16 

Με την παρ. 1 της παρούσας ρύθμισης, δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης 

των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.9.2020, η 

θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, 

και η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 10.04.2020, δυνάμει του άρθρου δεκάτου έβδομου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και εν συνεχεία, μέχρι 10.6.2020, δυνάμει 

του άρθρου δωδέκατου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 

του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα Ν.Π.Ι.Δ., τα 

μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του                       

ν. 1264/1982. 

Στην παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

να συγκαλούν Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. 

Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα μας, για λόγους που επιβάλλει η 

προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως 

άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων να προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου τα μέλη των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων να ασκούν απρόσκοπτα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Κατά την προκήρυξη 

της Γενικής Συνέλευσης, αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, 

αφορούν σε αμιγώς συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι σε αλληλοβοηθητικά ταμεία. 

 

Επί του άρθρου 17 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι 30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 

2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι 

οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του e- Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής 

στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού 

των οφειλών από το φορέα. 

 

Επί του άρθρου 18 

Με την παρ. 7 του άρθρου 4 του  ν. 1545/1985 (Α΄ 91), προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη 

χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας η εργασία τουλάχιστον ογδόντα ημερών στην 

ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, αντί των 100 ημερών στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της 

παρ. 2, περ. β΄, του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, των απασχολουμένων κατά το έτος 2019 σε 
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επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, καθώς και των 

απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η επιχείρηση Thomas Cook Tour 

Operations LTD. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης στους 

Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τουρισμού, για τον προσδιορισμό 

των κριτηρίων καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου Thomas Cook στις 

23/9/2019 επηρέασε άμεσα ή έμμεσα επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Χώρα, και ειδικότερα 

επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα 

οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) με πτωχευμένες 

επιχειρήσεις του ομίλου και επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις 

του ομίλου. Σημειώνεται ότι πέραν της επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που 

προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες επιχειρήσεις του ομίλου, 

όπως οι Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination 

Management Limited, γεγονός που επηρέασε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Χώρα. Με την 

προτεινόμενη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της 

εξουσιοδοτικής, καθώς στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική 

απόφαση να καθορίζει άλλη προθεσμία αναγγελίας στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των εργαζομένων 

που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, πέραν από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 

7 του ν. 1545/85, ήτοι προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης. Κατά 

συνέπεια, για τις περιπτώσεις όπου η 60ήμερη προθεσμία από τη λύση ή λήξη εργασιακής σχέσης 

των προαναφερόμενων απασχολουμένων (οι οποίοι είχαν λιγότερες από 100 ημέρες ασφάλισης 

στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της παρ. 2, περ. β΄, του άρθρ. 4 του 

ν. 1545/85, ως ισχύει), έχει εκπνεύσει πριν την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής 

απόφασης, η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 4638/2019 δεν ήταν εφικτή. Επιπλέον, 

στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική απόφαση, να καθορίζει 

έναρξη της επιδότησης των εργαζομένων που απασχολούσαν οι εν λόγω επιχειρήσεις, 

διαφορετική από την προβλεπόμενη στη νομοθεσία, καθώς και τις διαδικασίες ένταξής τους στη 

ρύθμιση. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της 

εξουσιοδοτικής, με αποτέλεσμα με την κοινή υπουργική απόφαση να προσδιορίζονται πλέον όχι 

μόνο τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

ρύθμισης, αλλά και η προθεσμία αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι 

επιχειρήσεις αυτές στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και η έναρξη της επιδότησης των απασχολουμένων 

σε αυτές και οι διαδικασίες ένταξής τους στη ρύθμιση. Η ανωτέρω τροποποίηση είναι αναγκαία, 

προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α΄ 91), όσοι 

αποκλείονταν λόγω της παρέλευσης 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής τους σχέσης 

από την αναγγελία τους στις Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Επί του άρθρου 19 

Με το άρθρο 20 του ν. 4505/2017 (Α΄ 189) δόθηκε στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. η δυνατότητα πρόσληψης 

ιατρικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των 

αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Το εν λόγω προσωπικό αμείβεται, επί του παρόντος, 

βάσει του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ως προσωπικό πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (ΠΕ). Όμως, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος διαβίωσης στο νησί της Θήρας, σε 
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συνδυασμό με τις εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές που λαμβάνει το συγκεκριμένο ιατρικό 

προσωπικό, καθώς δεν διαφοροποιείται μισθολογικά από το προσωπικό των υπολοίπων κλάδων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ανταπόκριση των 

υποψηφίων ιατρικών ειδικοτήτων στις προσκλήσεις της εταιρείας για κάλυψη θέσεων. Ως εκ 

τούτου, προκύπτουν ζητήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου σε ιατρούς και υπολειτουργίας  

τμημάτων νευραλγικής σημασίας. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση, 

τόσο της απρόσκοπτης λειτουργίας του νοσοκομείου όσο και του υψηλού επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση 

παύει να υφίσταται η άνιση μισθολογική μεταχείριση μεταξύ του απασχολούμενου ιατρικού 

προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε.,  που διορίζεται  με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 

(Α΄ 189) και του ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., όσον αφορά στις πάσης φύσεως αμοιβές τους. 

 

Επί του άρθρου 20 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οργάνωση και λειτουργία 

των φορέων της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται με οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται και 

τροποποιούνται με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Με την προτεινόμενη διάταξη 

προτείνεται η εκ νέου παράταση για την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών των 

Ν.Π.Δ.Δ.  του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας,  μέχρι τις 31.12.2020, προκειμένου να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν τα Ν.Π.Δ.Δ.  του τομέα υγείας στις απορρέουσες από τις διατάξεις 

του ν. 4622/2019 υποχρεώσεις.  

 

Επί του άρθρου 21 

Με το άρθρο 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) ανασυγκροτήθηκαν τα όρια των Υγειονομικών 

Περιφερειών (Υ.Πε.) της Χώρας, ώστε να ταυτίζονται με τα όρια των επτά Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, ορίστηκε η έδρα τους στην πόλη που εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 

μετονομάστηκαν σχεδόν όλες οι υπάρχουσες επτά Υ.Πε.. 

Μετά την εφαρμογή του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και την ένταξη όλων των δημοσίων δομών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες, ως αποκεντρωμένες οργανικές 

μονάδες τους μαζί με το προσωπικό τους, οι αρμοδιότητες και ο όγκος εργασίας των Διοικήσεων 

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) έχει αυξηθεί σημαντικά, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που 

ήδη ασκούσαν επί των δημοσίων νοσοκομείων, των δομών ψυχικής υγείας κ.α.. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη παράτασης των προθεσμιών 

αναδιοργάνωσης των Υγειονομικών Περιφερειών και συνολικής επαναξιολόγησης αυτών, 

προκειμένου οι Δ.Υ.Πε. να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα. 

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 78 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) παρατάθηκε η προθεσμία ταύτισης 

της έδρας της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας με την αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ 

εκ παραδρομής δεν παρατάθηκαν οι προθεσμίες ταύτισης των γεωγραφικών ορίων και 

μετονομασίας των υπαρχουσών επτά  Υ.Πε.. 

 

Επί του άρθρου 22 

Δεδομένων των αναγκών στις δομές δημόσιας υγείας, οι ιατροί των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 

των Π.Ε.Δ.Υ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αδιαλείπτως και καθ’ υπέρβαση των νομίμων 

εφημεριών τους, οι οποίες ωστόσο δεν δύναται να πληρωθούν διαφορετικά. Με την 

προωθούμενη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθούν οι εφημερίες των ιατρών Ε.Σ.Υ. 

και Π.Ε.Δ.Υ., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης 
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του παρόντος. 

 

Επί του άρθρου 23 

Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) ούτως ώστε, να παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής αξιολογητών, όχι μόνο από τους καταχωρημένους σε ειδικό κατάλογο του 

Ε.Ο.Φ., αλλά και από αυτούς που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. 

Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφασή της Επιτροπής δύναται να 

επιλεγούν εξωτερικοί αξιολογητές της επιλογής της. Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται προς 

όφελος του έργου της αξιολόγησης το πλαίσιο επιλογής αξιολογητών. 

 

Επί του άρθρου 24 

Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), που 

αφορά στον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ώστε να 

είναι ανάλογη με αυτή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018, 

η οποία καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης  

της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄  5). 

 

Επί του άρθρου 25 

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της απαλλαγής από την εκπλήρωση της 

υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου των ιατρών που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών 

της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 

καθίσταται επιβεβλημένη, καθώς το δημόσιο σύστημα υγείας εμφανίζει προβλήματα 

υποστελέχωσης και χρειάζεται άμεση ενίσχυση με ειδικευμένους ιατρούς. Η αναγκαιότητα αυτή 

προκύπτει εξαιτίας τόσο των προηγούμενων δημοσιονομικών περιορισμών όσο και των έκτακτων 

αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.    

 

 Επί του άρθρου 26 

Με την προωθούμενη ρύθμιση επανέρχεται σε ισχύ το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 

41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), το οποίο είχε απαλειφθεί και καθιστούσε δυσχερή την εφαρμογή 

του εν λόγω άρθρου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η συνεργασία των ιατρών μέσω ΑΠΥ στους 

φορείς της παρ. 1 γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997             

(Α΄ 206) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του 

δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 681 ΑΚ, καθώς και των 

διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) για τη κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου ή μίσθωσης έργου κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). 

 

Επί του άρθρου 27 

Με την προωθούμενη ρύθμιση χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιατρούς, σε 

νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί στα νοσοκομεία 

και παρέχει κατά την παρούσα κρίσιμη χρονική περίοδο υπηρεσίες σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας ή σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για την ανάνηψη των νοσούντων από κορωνοϊό 

COVID-19. Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση παρέχεται από το κοινωφελές  Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος και αφορά το προσωπικό που ρητά αναφέρεται στην παρ. 1.. Με τις παρ. 2, 3, 4 ορίζονται 
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οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους και ο τρόπος 

κατανομής του διαθέσιμου κονδυλίου και η διαδικασία σύνταξης των αναλυτικών καταστάσεων 

των δικαιούχων από τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε.. Επιπλέον, καθορίζεται ως 

αναγκαίος όρος για την υλοποίηση της δωρεάς η προηγούμενη αποδοχή κάθε δικαιούχου και 

εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της διαδικασίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον τρόπο 

συλλογής και ασφαλούς μετάδοσης των στοιχείων των απασχολούμενων ομάδων προσωπικού 

που καθίστανται αποδέκτες των ανωτέρω δωρεών, Οι λίστες των δικαιούχων από κοινού με τις 

δηλώσεις αποδοχής τους αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

το οποίο, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της δωρεάς στους δικαιούχους, ενημερώνει το 

Υπουργείο Υγείας για την περαίωση της διαδικασίας. Ρητά αναφέρεται ότι, απαγορεύεται κάθε 

είδους επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχετικά με την 

πορεία της δωρεάς. 

Στην παρ. 5  λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της ενδεδειγμένης εμπιστευτικότητας και της 

απαρέγκλιτης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων για όλο το χρονικό 

διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δωρεάς. Τέλος, στην παρ. 6 παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να ρυθμίσει με απόφασή  του όλα τα επιμέρους ζητήματα, 

σχετικά με τη σύνταξη των βεβαιώσεων των δικαιούχων, των κριτηρίων προσδιορισμού των 

ομάδων δικαιούχων, καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για την υλοποίηση της 

ανωτέρω διαδικασίας δωρεάς.  

 

Επί του άρθρου 28 

Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται ο τρόπος ανάθεσης καθηκόντων συντονισμού 

τμημάτων  ή μονάδων του Ε.Σ.Υ. με καθοριζόμενη διαδικασία, μετά από απόφαση του διοικητή 

του νοσοκομείου και η διαδικασία αξιολόγησης όλων των υποψηφίων, που υπηρετούν σε 

οργανική θέση Διευθυντή, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή. Οι λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία αξιολόγησης, τον χρόνο προκήρυξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 

Επί του άρθρου 29 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να είναι 

συμβατή με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση 

προϊσταμένων, καθώς και με τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και να μην καταλείπονται 

κενά και ασάφειες ως προς αυτές τις θέσεις ευθύνης και τον τρόπο κάλυψής τους. 

Η περιγραφή των προσόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρότερη εμπειρία στη διαχείριση 

κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των νευραλγικής 

σημασίας θέσεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Αναπληρωτή προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης. 

 

Επί του άρθρου 30 

Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται, ότι στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που 

καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - 

μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, βάσει 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους 
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ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνονται και οι δαπάνες, οι οποίες 

δεν υποβλήθηκαν διακριτά, λόγω προσωρινής αδυναμίας διάκρισης των δαπανών 

ασφαλισμένων κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας, μόνιμα διαμενόντων στην 

Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν και να αποδοθούν από τους οικείους ευρωπαϊκούς 

ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

 

Επί του άρθρου 31 

Με την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 35 του                       

ν. 4129/2013 οι δαπάνες που διενεργήθηκαν εκ μέρους των επιμέρους Δ.Υ.Πε. για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 

του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), μόνο 

κατά το σκέλος των παραδοθεισών ποσοτήτων μέχρι και την 30η.4.2020. 

 

Επί του άρθρου 32 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση και προκειμένου να μην διαταραχθεί, εν μέσω της εξάπλωσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων εκείνων των 

οποίων οι ανάγκες καλύπτονται σχετικά, παρατείνονται  όλες  οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα και εξυπηρετούν ανάγκες 

σίτισης και φύλαξης των ευάλωτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Η παράταση 

δίνεται έως την 30η.9.2020 και σε κάθε περίπτωση για χρόνο όχι μεγαλύτερο της ολοκλήρωσης 

των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των ίδιων ανωτέρω 

αναγκών. Η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο 

χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

 

 

Επί του άρθρου 33 

 Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησε αφενός μεν, στην αναγκαιότητα 

περαιτέρω στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό των ήδη λειτουργούντων κλινών των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία της Χώρας αφετέρου δε, στην αναγκαιότητα 

δημιουργίας νέων κλινών Μ.Ε.Θ.. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί, μέσω 

δωρεών, ο απαιτούμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και η διαμόρφωση των χώρων των 

νοσοκομείων, κρίνεται αναγκαία η σύσταση πρόσθετων θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ. της Χώρας, ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση και αποτελεσματική λειτουργία τους. 

Δίχως τη σύσταση και πλήρωση των εν λόγω θέσεων, το σύστημα υγείας δεν θα μπορέσει να 

θωρακιστεί ουσιωδώς για να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες κάλυψης των ληπτών 

υπηρεσιών υγείας σε όλη την Επικράτεια. Με τη συγκεκριμένη διάταξη θα επιτευχθεί η 

εκπαίδευση νέων εντατικολόγων, ενώ η σύσταση επιπλέον θέσεων ιατρών προς εξειδίκευση θα 

δώσει τη δυνατότητα στο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να αποκτήσει τον τίτλο της 

εξειδίκευσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, λόγω της μικρότερης αναμονής για την 

τοποθέτησή του σε Μ.Ε.Θ., καθώς οι θέσεις αυτές αυξάνονται. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα 

στους ιατρούς να πλαισιωθούν από το απαραίτητο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, 

συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στα σχετικά νοσοκομειακά πρωτόκολλα. Περαιτέρω με τις 
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παρ. 2 και 3 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης προσωποπαγών θέσεων για το ειδικευμένο 

προσωπικό, που έχει την εξειδίκευση της εντατικολογίας, προκειμένου να απασχοληθεί σε 

Μ.Ε.Θ., ενώ παράλληλα προβλέπεται η αντίστοιχη δυνατότητα και για τους εξειδικευόμενους 

ιατρούς, με θέση στο Ε.Σ.Υ., μετά την ευδόκιμη ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους.  

 

Επί του άρθρου 34 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού 

από φυσικά πρόσωπα, πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, για επιδημιολογικούς λόγους 

από το προσωπικό των Κ.ΟΜ.Υ. και η καταχώριση των στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών 

προσώπων που εξετάστηκαν στo Εθνικό Μητρώο Ασθενών, το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του 

εικοστού ένατου άρθρου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α΄ 86). Στο πλαίσιο της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας για τη σύσταση του 

Εθνικού Μητρώου Ασθενών έχει ληφθεί η αναγκαία μέριμνα, για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη συγκεκριμένων ειδικά 

διαβαθμισμένων δικαιωμάτων χρηστών, πάντοτε εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου σκοπού 

πρόσβασης κάθε χρήστη στο Μητρώο (πχ. Ιατρών, προσωπικού Κ.ΟΜ.Υ, Γ.Γ.Π.Π., και Ε.Ο.Δ.Υ.).  Η 

ανωτέρω ενέργεια λήψης βιολογικού υλικού από τις Κ.ΟΜ.Υ. δύναται να διενεργείται και για 

επιδημιολογικούς λόγους, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς  COVID-19, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. 

 

Επί του άρθρου  35 

 Η  ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό ανθρώπινο 

δυναμικό, του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»,  ανάγεται σε λόγους 

που σχετίζονται αφενός με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και αφετέρου 

με τις αυξημένες ανάγκες που προκαλούνται από τις μεταναστευτικές ροές. Λόγω των 

περιορισμών που τίθενται από το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), ως προς τους αριθμούς 

θέσεων προσωπικού κάθε νοσοκομείου κατά υπηρεσία και ανά ποσοστό (ενδεικτικά: α) 6-15% 

για την ιατρική υπηρεσία, β) 35-45% για την νοσηλευτική υπηρεσία, γ) 35-40% για τη διοικητική 

υπηρεσία, επί της συνολικής δύναμης κρεββατιών του νοσοκομείου πολλαπλασιαζομένης με το 

συντελεστή: α) για τα Γενικά Νοσοκομεία από 2-3,  β) για τα Ειδικά Νοσοκομεία, πλην 

Ψυχιατρικών 1,8 - 2,8, γ) για τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία από 0,5-2, δ) για τα Γενικά Νοσοκομεία 

και τα Γενικά Νοσοκομεία - Κ.Υ. που είναι εγκατεστημένα σε νησιωτικές περιοχές ή είναι τα 

μοναδικά στην αυτοδιοικητική περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύουν, με δυναμικότητα έως και 

120 κλίνες, από 3-5), καθίσταται μη εφικτή η λειτουργία τους. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των 

περιοχών αυτών, καθιστά πολλές φορές την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας της ηπειρωτικής 

χώρας δυσχερή. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει ο τουριστικός χαρακτήρας των εν λόγω 

περιοχών, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου παρατηρείται θεαματική αύξηση 

του πληθυσμού, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των 

περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα τοπικά νοσοκομεία. Ως εκ τούτου, η 

προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία 

τους. Επιπροσθέτως, με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η 

μείωση των διακομιδών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των  περιοχών 

αυτών, που δοκιμάζονται ιδιαίτερα, εν μέσω της ταυτόχρονης υγειονομικής και μεταναστευτικής 

κρίσης. 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Επί του άρθρου 36 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης 

κεραιοσυστημάτων και μείωσης του διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους φορείς. Η 

συμμόρφωση με τις σχετικές διαδικασίες είναι πολύ δυσχερής για τους διοικουμένους λόγω των 

ιδιαίτερων και έκτακτων συνθηκών που επικρατούν.  

Ειδικότερα, με τις παρ. 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου απλοποιείται η διαδικασία 

αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων με υιοθέτηση του συστήματος που ίσχυε κατά τις διατάξεις 

του ν. 4070/2012 (πριν τη θέσει σε ισχύ του ν. 4635/2019) για το ίδιο ζήτημα. Από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΓΕΑ και της ΕΕΤΤ διαπιστώθηκε, ότι η υποβολή αίτησης στο ΓΕΑ σε κάθε περίπτωση 

αδειοδότησης κεραιοσυστήματος, αδιακρίτως, δημιουργεί καθυστερήσεις και περιττό διοικητικό 

κόστος συμμόρφωσης για το διοικούμενο καθώς και περιττή γραφειοκρατία στις εν λόγω 

αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη απλοποίηση δεν θίγει την 

αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομικών) που εμπλέκονται στη διαδικασία 

αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων.  

Με την παρ. 3 επέρχεται νομοτεχνική διόρθωση στη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 του                        

ν. 4635/2019 με αντικατάσταση της λανθασμένης παραπομπής στο άρθρο 31 με την ορθή 

παραπομπή στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου.  

 

Επί του άρθρου 37 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποσπασμάτων των 

ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α΄ 143), καθώς και πιστοποιητικών δημοτολογίου, μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου 

Πολιτών, με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους φορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αφετέρου την αποσυμφόρηση των 

καταστημάτων των δήμων από την εξυπηρέτηση πολιτών για την χορήγηση των ανωτέρω 

εγγράφων. Η δυνατότητα έκδοσης των εν λόγω εγγράφων παρέχεται και μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των πολιτών. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Επί του άρθρου 38 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 σκοπείται η εναρμόνιση των προβλέψεων του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), ως προς τον τρόπο ορισμού των αποφαινομένων οργάνων των 

εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του Δημοσίου, ήτοι η εναρμόνιση των προβλέψεων των 

άρθρων 180 και 199  ως προς τον τρόπο ορισμού, αφού στην μεν πρώτη περίπτωση που 

αφορούσε την εκτέλεση έργων προβλέπονταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση που αφορά την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση έργων, η έκδοση κοινής 

υπουργικής αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου υπουργού. 

Με την παρούσα  νομοθετική μεταβολή καθίσταται ευχερέστερος ο ορισμός αποφαινομένων 

οργάνων και η αποκέντρωση της λήψης των προβλεπόμενων αποφάσεων κατά την διαδικασία 
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διαχείρισης έργων και μελετών των αναθετόντων φορέων και η συνακόλουθη αποσυμφόρηση 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Επί του άρθρου 39 

Λόγω κατάρρευσης των αεροπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εξαιτίας των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19 και των αυστηρών περιορισμών κίνησης, επιτείνεται η, ζωτικής 

σημασίας για τις εσωτερικές συγκοινωνίες, ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας 

συγκεκριμένων προορισμών. Για ορισμένους προορισμούς της Εθνικής Επικρατείας η 

στοιχειώδης συνδεσιμότητα αυτή εξασφαλίζεται, μέσω της επιβολής υποχρεώσεων δημοσίας 

υπηρεσίας για την αεροπορική εξυπηρέτηση τους. Υποχρεώσεις που ανατίθενται μέσω δημοσίων 

διαγωνισμών που εγκρίνονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και χρηματοδοτούνται από σχετικά 

τέλη του τομέα της αεροναυτιλίας. Οι τρέχουσες, εξαιρετικές συνθήκες ωστόσο έχουν επιφέρει 

ουσιώδεις αλλαγές βασικών όρων των υφιστάμενων Συμβάσεων εκμετάλλευσης τακτικών 

αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008, σχετικά με κοινούς κανόνες 

εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθεί η 

δυνατότητα της επιπλέον επιδότησης των γραμμών αυτών, καθώς και να επιτραπεί η 

τροποποίηση τους με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. 

 

Επί του άρθρου 40 

Το κανονικό επίπεδο συνδεσιμότητας της Επικρατείας (ηπειρωτική Χώρα, νησιωτική Ελλάδα, 

σύνορα) εξασφαλίζεται παράλληλα από τις εμπορικές αεροπορικές γραμμές. Οι όποιες, 

προστιθέμενες στις άγονες γραμμές εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην οικονομική 

δραστηριότητα και την υγειονομική υποδομή της χώρας. Οι γραμμές αυτές δεν επιδοτούνται και 

η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από την πληρότητα των πτήσεων. Στις τρέχουσες συνθήκες, το 

κόστος εξυπηρέτησης των δρομολογίων έχει αυξηθεί λόγω σημαντικής μείωσης της πληρότητας. 

Η πληρότητα των εμπορικών πτήσεων έχει μειωθεί κατά 90%, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 

στην ολοσχερή αναστολή τους, ενώ κρίνεται παράλληλα αναγκαίο να συνεχιστεί εμπορική 

εξυπηρέτηση διάφορων προορισμών τόσο για λόγους συνοχής της Επικράτειας όσο και για 

λόγους συνοριακής παρουσίας και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας και πρόσβασης στην 

υγειονομική υποδομή. Για τον λόγο αυτόν, καθίσταται αναγκαία μια συμπληρωματική επιδότηση 

των εμπορικών γραμμών σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Επί του άρθρου 41 

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη σύγκληση 

συμβουλίων κρίσεων και παρέχεται κατά περίπτωση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στον Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απόφασή τους σε περιπτώσεις ανυπέρβλητου κωλύματος 

ή έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν τη λειτουργία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να αναβάλουν τη σύγκληση 

των τακτικών κρίσεων των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Λιμενοφυλάκων για χρονικό διάστημα έως και τρεις  (3) μήνες. 

 

Επί του άρθρου 42 
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Λόγω των μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη 

δυνατό να εκδοθεί το π.δ. που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του ν. 4504/2017       

(Α΄ 184), ώστε να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις περί μεταθέσεων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

του ανωτέρω νόμου, ως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67). Με το 

προτεινόμενο άρθρο ορίζεται, ότι για το έτος 2020 θα εφαρμόζεται το καθεστώς μεταθέσεων στο 

πλαίσιο του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), ώστε να είναι δυνατές οι τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις των 

στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 

Επί του άρθρου 43 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) με 

σκοπό την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων του Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 στον 

τομέα της ασφάλειας.  Σκοπός του ν. 3978/2011 ήταν αφενός η εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ και αφετέρου η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται, ότι το Πρώτο Μέρος του ν. 3978/2011 αποτελεί εθνική 

νομοθεσία που εφαρμόζεται μόνο σε στρατιωτικές προμήθειες, έργα και υπηρεσίες στον τομέα 

της άμυνας, το δε Δεύτερο και Τρίτο Μέρος του ν. 3978/2011 εφαρμόζεται και στις συμβάσεις 

των σωμάτων ασφαλείας, όπως είναι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή που υπάγεται 

πλέον στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι σε 

ορισμένες εκ των διατάξεων του Δεύτερου και του Τρίτου Μέρους γίνεται αναφορά μόνο σε 

όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και γίνεται παραπομπή σε νομοθετήματα που αφορούν 

μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις, με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές, 

προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη και ασφαλέστερη η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 3978/2011 στις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της 

ασφάλειας, χωρίς να ανακύπτουν ερμηνευτικά ζητήματα και ανάγκη αναλογικής εφαρμογής 

διατάξεων νόμου. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι για τα  θέματα που δεν ρυθμίζονται 

ειδικότερα στο Δεύτερο και Τρίτο Μέρος του ν. 3978/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.   

 

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Επί του άρθρου 44 

Με το άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) ανατέθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό η ολοκλήρωση των 

απαραίτητων εργασιών και δοκιμών στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», 

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», που βρίσκονταν στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» 

(εφεξής ΕΝΑΕ ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).  

Στα ανωτέρω Υ/Β οι μέχρι σήμερα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθείσες δοκιμές, πιστοποιούν με 

επιτυχία τα αντίστοιχα συστήματα των Υ/Β και, ως εκ τούτου, στην παρούσα κατάσταση δύνανται 

να καλύπτουν σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι 

τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές εν πλω (SAT), για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται διάστημα 

έξι (6) επιπλέον μηνών. Οι δοκιμές εκτελούνται από προσωπικό του ΠΝ, με συνδρομή των 

εργαζομένων της ΕΝΑΕ, καθώς και των αναγκαίων υποκατασκευαστών.  

Οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων προβλημάτων των τεσσάρων (4) 

Υ/Β, μέρος των οποίων οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς συντήρησης αυτών, με αποκλειστική 

ευθύνη της ΕΝΑΕ για το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της εμπλοκής του ΠΝ στην 
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αποπεράτωσή τους, είχαν ως αποτέλεσμα τη χρονική διολίσθηση του προγράμματος. Σε αυτό 

συνέτεινε και η αρχική άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ορισμένων κρίσιμων 

υποκατασκευαστών εξωτερικού, αναφορικά κυρίως με το εκτεταμένο εναπομένον 

κατασκευαστικό έργο που έπρεπε να γίνει στο Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ».  

Για την πλήρη αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ανωτέρω Υ/Β, απαιτείται η 

ολοκλήρωση των εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω (SAT), με τη συμμετοχή 

υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικού. Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αφορούν:  

 α. Στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως των Υ/Β. 

 β. Στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνομένων 

βλημάτων SUBHARPOON καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατά τορπιλών 

(TCM). 

 γ. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που αφορούν 

στους ιστούς των Υ/Β (περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, ESM, αναπνευστήρας). 

δ. Στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις δοκιμές των Υ/Β, καθώς και 

απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των αντίστοιχων 

εκδόσεων των υποκατασκευαστών. 

 ε.  Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και ρυθμίσεων.  

Οι παραπάνω εργασίες, δοκιμές και ρυθμισεις είναι προτιμητέο να διενεργηθούν στον χώρο της 

ΕΝΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των εργαζομένων και να διασφαλιστεί το 

καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται στο 

πλαίσιο των εν πλω δοκιμών των Υ/Β, προκειμένου να υφίσταται άμεση διαθεσιμότητα χρήσης 

αυτών κατά τις δοκιμές. Προς τούτο είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται και για τα συνοδά πλοία 

οι αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν για τα Υ/Β, αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης των 

αναγκαίων συμβάσεων υποστήριξης των συστημάτων τους με τους σχεδιαστές, τις 

κατασκευάστριες εταιρίες, καθώς και με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους οι οποίοι έχουν 

συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΠΝ.  

Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος του προγράμματος, το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό, εκ 

των 197,45 εκατομυρίων ευρώ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το αρχικό ποσό των 75,5 

εκατομυρίων ευρώ και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις των 121,95 εκατομυρίων ευρώ σύμφωνα 

με τους ν. 4429/2016 (Α΄ 199), ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ν. 4522/2018 (Α΄ 39), ν. 4557/2018 (Α΄ 139), 

ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και ν. 4635/2019 (Α΄ 167), επαρκεί έως και τον Μάρτιο 2020, οπότε και το 

ΠΝ θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των ΕΝΑΕ.  

Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί, από τον Μάρτιο έως και 

τον Σεπτέμβριο 2020, είναι 20,1 εκ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του 

ΥΠΕΘΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Η ανάλυση του εν λόγω 

ποσού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ  

ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Μισθοδοσία- 

Ασφαλιστικές Εισφορές  

1.600.000€/ΜΗΝΑ x 6 = 

9.600.000 € 

12.600.000 € 
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Με την προωθούμενη διάταξη, σκοπείται η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών και δοκιμών 

στα Y/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», ώστε αυτά να αποδοθούν, το 

ταχύτερο δυνατό, στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Με δεδομένο, ότι οι 

υπολειπόμενες εργασίες και δοκιμές είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν εντός του χώρου των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, και προκειμένου να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα υπέρβασης του 

μη αρκούντος ποσού των 197,45 εκατομυρίων ευρώ, που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 

26 του ν. 4258/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους ν. 4429/2016, ν. 4485/2017,                             

ν. 4522/2018, ν. 4557/2018, ν. 4618/2019 και ν. 4635/2019, προτείνεται η προσθήκη στην παρ. 5 

του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 σχετικών εδαφίων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση 

παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών επί των πιστώσεων που εγκρίθηκαν με το 

άρθρο 61 του ν. 4557/2018, το άρθρο 22 του ν. 4618/2019 και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019. 

       

Επί του άρθρου 45 

Με το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 1η 

Φεβρουαρίου 2016 η από 4 Δεκεμβρίου 2015 τριμερής συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού 

Ναυτικού (ΠΝ), της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (NBEE 

A.E.) και των εργαζομένων αυτής, που αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης 

και κατασκευής ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ, με συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής τους 29 μήνες, ήτοι 

Δώρο Χριστουγέννων 

(2020) 

1.000.000 € 

Επίδομα Αδείας (2020) 

400.000 € 

Αποζημίωση Κ.Α. (2020) 

1.600.000 € 

 

2 Λειτουργικά Έξοδα / Συντήρηση Υποδομών Ναυπηγείου 250.000 € / ΜΗΝΑ x 6 = 

1.500.000 €  

1.500.000 € 

3 Τεχνική Υποστήριξη / Υλικά Για Ολοκλήρωση 

Προγράμματος Υποβρυχίων : 

 Τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές κινητήρων προώσεως 

Υ/Β. 

 Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και 

ρυθμίσεων, που αφορούν τους ιστούς των Υ/Β 

(περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, ESM, αναπνευστήρας). 

 Αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις 

δοκιμές των Υ/Β, καθώς και απαιτήσεων αναβάθμισης 

λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των 

αντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών. 

 Εργασίες συντήρησης Συνοδών Πλοίων 

6.000.000 € 6.000.000 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

(Απαιτούμενη Χρηματοδότηση) 

20.100.000 €   
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παράδοσής τους στο ΠΝ στις 30 Ιουνίου 2018 και στην επιπλέον ενίσχυση ύψους 40 εκ. ευρώ. Το 

ΠΝ ανέλαβε τον συντονισμό του έργου, τη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και 

υπεργολάβους και την πληρωμή, μεταξύ άλλων, μέρους της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο 

ναυπηγείο. Με την ανωτέρω συμφωνία, εξασφαλίστηκε αφενός για το ΠΝ η ευκαιρία να 

υλοποιηθεί τελικά το επί έτη καθυστερούμενο έργο κατασκευής των ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ και 

αφετέρου για τους εργαζόμενους η προοπτική συνέχισης της απασχόλησης τους εν μέσω 

οικονομικής κρίσης.  

Με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του                       

ν. 4361/2016, παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30η Ιουνίου 

2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 31,07 εκ. ευρώ, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης 

των ΤΠΚ.    

Με το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), το οποίο τροποποίησε ακόμα μία φορά το άρθρο 32 

του ν. 4361/2016, παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 

30η Σεπτεμβρίου 2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 5,925 εκ. ευρώ από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την 

ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ. 

Τέλος, με το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 32 του ν. 

4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 31η Μαρτίου 

2020 ενώ διατέθηκε και επιπλέον ποσό 7,65 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη 

ναυπήγησης των ΤΠΚ. 

Με την παρούσα ρύθμιση, σκοπείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής/ναυπήγησης των ΤΠΚ., ώστε να αποδοθούν αυτά το ταχύτερο δυνατό στο ΠΝ για 

πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι, για λόγους επιτακτικών 

επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ’  αριθμ. 6 θα παραδοθεί άμεσα και μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 

από την ανάδοχο εταιρεία, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα 

παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Άλλως, στην 

περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 από την εταιρεία, το ΠΝ, στο πλαίσιο του 

συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της 

ναυπήγησης των πλοίων από το ΠΝ, θα παραλάβει άμεσα το πλοίο. Σε κάθε περίπτωση, θα 

συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του πλοίου, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου 

στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. 

Αναφορικά με το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, προβλέπεται η συνέχιση του ναυπηγικού έργου, ώστε να 

αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. 

Το ελληνικό Δημόσιο ρητά επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του, είτε 

αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία (δυνάμει 

του άρθρου 32 του ν. 4361/2016), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Επί 

των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) 

και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) πιστώσεων, προβλέπεται η παράταση ανάληψης 

νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020. 

Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί, από τον Απρίλιο 2020 έως 

και τον Ιούνιο 2020 ανέρχεται στα 3,375 εκ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον 

προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Η 

ανάλυση του εν λόγω ποσού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2020 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :   3.375.000 € 

 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Επί του άρθρου 46 

Με την παρ. 1 κρίνεται αναγκαίο να καθοριστεί εκ νέου η προθεσμία, αλλά και το αρμόδιο όργανο 

για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών σε όσα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων λήγει 

στις 31.8.2020, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα και ομαλά οι πρυτανικές εκλογές σε όλα 

τα Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, η προθεσμία για την έκδοση της προκήρυξης ορίζεται στους δύο (2) μήνες 

πριν την ημερομηνία λήξης της θητείας, έναντι των τριών (3) μηνών που ίσχυαν έως σήμερα, και 

ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προκήρυξης ορίζεται η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι..  

Αντίστοιχα, με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ίδια προθεσμία δύο (2) μηνών ισχύει και για την έκδοση 

των προκηρύξεων που αφορούν στην ανάδειξη των λοιπών μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. , όπως 

οι Κοσμήτορες, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και Αναπληρωτές αυτών, των οποίων η θητεία λήγει 

στις 31.8.2020.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΑ 

1 Μισθοδοσία (70% 

συνολ.μισθοδοσίας)- 

Ασφαλιστικές Εισφορές (70% 

συνολ.ΕΦΚΑ)  

550.000 € / ΜΗΝΑ x 3 
 
 

   350.000 € / ΜΗΝΑ x 3 

 

2.700.000 € 

2 Βιομηχανικά Έξοδα (ΔΕΗ / 

ΕΥΔΑΠ - 60% συνολ. εξόδων) -

Μετακινήσεις 

75.000 € / ΜΗΝΑ x 3 
 

50.000 € / ΜΗΝΑ x 3 

375.000 € 

3 Υλικά και Υπηρεσίες για 

Ολοκλήρωση Προγράμματος 

ΤΠΚ  6 & 7 

300.000 € 
300.000 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
(Απαιτούμενη Χρηματοδότηση) 

3.375.000 €   
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ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Επί του άρθρου 47 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, λόγω κορωνοϊού για την 

απρόσκοπτη πορεία της κτηματογράφησης και την ασφαλή λειτουργία των Επιτροπών 

Ενστάσεων. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 γίνονται νομοτεχνικές αποσαφηνίσεις και διορθώσεις 

στον ν. 4685/2020, ενώ, με την παρ. 3 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 226Α του            

ν. 4555/2018, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4685/2020. 

 

Επί του άρθρου 48 

Με τη διάταξη του άρθρου 48 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων. 

                                                                                                               

                                                                                                              Αθήνα,  19 Μαΐου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

         Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Ν. – Γ.  Δένδιας 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

Μ. Χρυσοχοΐδης 

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως   

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας  

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης  

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής  

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

             Ι. Πλακιωτάκης  

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης  

 

 

                 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 Μιλτ. Βαρβιτσίωτης 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 
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 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Ελ. Αυγενάκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Α. Τροποποιούμενες διατάξεις 

 

Επί του άρθρου 1  του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) 

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

 

1. Με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) τροποποιείται  η παρ. 1 του όγδοου 

άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), 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 αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α` 43), και για τους 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, 

ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους 

ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι 

αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, 

τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την 

καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.». «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)». 

2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και 

ελεύθερους επαγγελματίες) σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση 
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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).» 

 

 

2. Με το άρθρο τρίτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 της 

από 11.03.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα  

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

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), και έχει ως εξής:              

                     

 «Άρθρο 1 

 Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις 

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

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται 

η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς 

καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής 

και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή 

προσαυξήσεις. 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις 

ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και 

αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.» 

 

3. Με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) τροποποιείται το άρθρο τρίτο της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86),  το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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 
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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.»  

 

4. Με το άρθρο πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) τροποποιείται η περ. (ι) της παρ. 3 του άρθρου 

79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), το οποίο έχει ως εξής:   

«Άρθρο 79 

 Ανάληψη υποχρεώσεων για δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων - 

πληρωμές 

 1. Ανάληψη υποχρεώσεων για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων: 

 Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών που εκδίδονται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80. Σε περίπτωση ανακατανομής των αρχικών 

πιστώσεων, τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων αποτελεί η αρχική απόφαση έγκρισης ή τροποποίησης της Συλλογικής 

Απόφασης, συνοδευόμενη από την απόφαση του διατάκτη ή του Περιφερειάρχη, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 και στην υποπερίπτωση ββ΄ της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 80. 

 2. Για τις πολυετείς υποχρεώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ισχύει η 

ακόλουθη διαδικασία: 

 Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδει απόφαση περί του 

συνόλου των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της ανάληψης της 

συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς 

και περί προέγκρισης για τη δέσμευση πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων του επόμενου έτους. Στην ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ιδίως: 

 α. το ποσό της υπολειπόμενης συνολικής δαπάνης για την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων 

από προηγούμενα έτη έργων, 

 β. οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το τρέχον 

έτος, 

 γ. το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων του επομένου έτους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 30% των 

εγκεκριμένων πιστώσεων για το τρέχον έτος. 

 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους 

κατανέμεται ανά φορέα, ειδικό φορέα ΠΔΕ και ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) το συνολικό 

ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που πρόκειται να 

διατεθούν κατά τη διάρκεια του έτους για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα 

έτη έργων. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά σε συνεχιζόμενα από τα προηγούμενα 

έτη έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται με 

ΣΑ που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι 

συνολικές πιστώσεις των έργων δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων 

του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και το όριο προέγκρισης ανάληψης 
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υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επομένου έτους, όπως 

αυτό ορίζεται με την απόφαση του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου. Οι συνολικές 

ετήσιες δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν υπερβαίνουν το συνολικό 

ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα 

για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων. 

 «3. Έκδοση ενταλμάτων πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: 

  α. Οι πληρωμές έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης 

πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης 

εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να 

διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. Η συγκέντρωση των 

δικαιολογητικών, και η υποβολή τους στην οικονομική υπηρεσία γίνεται από την αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα που υλοποιεί το έργο. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά τόσο στις άμεσες 

πληρωμές για την εκτέλεση των έργων όσο και στις πληρωμές με τις οποίες μεταφέρεται 

χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορήγησης (έμμεσες) για την εκτέλεση συγκεκριμένου 

έργου σε νομικά πρόσωπα. Οι πληρωμές αυτές υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. Ειδικότερα για τις 

πληρωμές έργων τεχνικής βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 ως αρμόδια 

οικονομική υπηρεσία ορίζεται η αντίστοιχη μονάδα που υλοποιεί τις δράσεις/έργα τεχνικής 

βοήθειας. 

  β. Οι πληρωμές έργων δημοσίων επενδύσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για τα οποία ορίζονται τα ίδια τα ανωτέρω 

πρόσωπα διαχειριστές λογαριασμών επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

πραγματοποιούνται με ευθύνη των νομικών προσώπων και υπόκεινται, επίσης, στον 

κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν 

διαφορετικά. 

  γ. Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί για τις 

πληρωμές των περιπτώσεων α` και β` τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του ν. 

3492/2006 (Α` 210), όπως ισχύουν, δημοσιονομικούς ελέγχους. 

  δ. Οι ΥΔΕ ή το ειδικό λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβαίνουν στην 

ενταλματοποίηση της δαπάνης σε σχέση με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τις ανωτέρω 

περιπτώσεις με συμψηφιστικές εγγραφές που αντιστοιχούν: 

  αα. με τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, με βάση 

τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης για πληρωμές της περίπτωσης α`, καθώς και για 

πληρωμές της περίπτωσης β` όταν πραγματοποιούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού 

ΕΣΠΑ, 

  ββ. στη χρηματοδότηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, με αποδεικτικά την οικεία εντολή χρηματοδότησης και το αποδεικτικό εκτέλεσης 

της πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις πληρωμές των νομικών προσώπων της 

περίπτωσης β`, όταν αυτές αφορούν το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. ή αφορούν το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. αλλά πραγματοποιούνται εκτός Κεντρικού 

Λογαριασμού ΕΣΠΑ. 

  ε. Οι πληρωμές έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Κεντρικής Διοίκησης, 

δύναται να μην πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, κατά 

παρέκκλιση των αναφερομένων στην περίπτωση α`, μέχρι 31.12.2016 και για τις περιπτώσεις 
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που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης η`. Στις περιπτώσεις αυτές με 

απόφαση του οικείου διατάκτη ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, 

ορίζονται φυσικά πρόσωπα ως διαχειριστές έργων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (υπόλογοι) είτε μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι της περιφέρειας ή 

υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι πραγματοποιούν τις πληρωμές 

βάσει οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών και στη συνέχεια αποστέλλουν με ευθύνη τους 

τα πλήρη δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για έλεγχο και εκκαθάριση της δαπάνης, ώστε να εκδοθούν συμψηφιστικά 

χρηματικά εντάλματα με τα οποία εμφανίζονται οι δαπάνες στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Οι υπόλογοι - διαχειριστές των έργων του Π.Δ.Ε. ευθύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 

152 περί δημοσίων υπολόγων. 

  στ. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου περί πληρωμής δαπανών μικρής κλίμακας, το 

ύψος των οποίων καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης η`, επιτρέπεται η 

ανάληψη προκαταβολών από το λογαριασμό έργου του ΠΔΕ βάσει διαταγής του 

προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

  ζ. Οι πληρωμές εσωτερικού μέσω του αντίστοιχου τριτοβάθμιου λογαριασμού επενδύσεων 

της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργούνται είτε με επιταγές είτε με ηλεκτρονικές ή έγγραφες 

εντολές, ενώ οι πληρωμές εξωτερικού πραγματοποιούνται με εντολές πληρωμής που 

απευθύνονται στην ίδια τράπεζα. 

  η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, ορίζονται το πεδίο και ο χρόνος εφαρμογής των διαδικασιών της παρούσας 

παραγράφου, καθώς και ο τρόπος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, ο τύπος των εντολών 

πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ως άνω απόφαση ή με όμοιες αποφάσεις 

ορίζονται τα δικαιολογητικά των δαπανών που ελέγχονται, κατά περίπτωση, από τα αρμόδια 

όργανα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται, επίσης, να μεταβιβάζονται πιστώσεις έργων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (άνευ υπολόγου) σε άλλο λογαριασμό πλην 

δημοσίων επενδύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε λογαριασμό που δημιουργείται σε 

άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε περιπτώσεις ειδικών έργων ή προγραμμάτων, 

χρηματοδοτικών εργαλείων, ταμείων και ειδικών λογαριασμών, καθώς και να καθορίζεται 

κάθε σχετικό θέμα. 

  θ. Για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες ΥΔΕ ή στο ειδικό λογιστήριο του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για εκκαθάριση, όπου προβλέπεται, και για την έκδοση των κατά 

νόμο συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, το αργότερο εντός μηνός από τη διενέργεια 

των ως άνω πληρωμών. 

  ι. Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο την 

31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους της πληρωμής και καταχωρούνται στα βιβλία 

με ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. 

  ια. Για πληρωμές προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων τα οποία, για διάφορους λόγους, 

δεν εμφανίζονται στον απολογισμό με την έκδοση των κατά νόμο συμψηφιστικών 

χρηματικών ενταλμάτων, τα εντάλματα πληρωμών εκδίδονται σε βάρος ειδικής πίστωσης 

που εγγράφεται στον εκτελούμενο ΠΔΕ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα 

από αιτιολογημένη πρόταση των ΥΔΕ των φορέων, και μόνο για τα δικαιολογητικά 

πληρωμών που εκκρεμούν σε αυτές. 
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  ιβ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τα έργα του εθνικού σκέλους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την 1.1.2016. Μεταβατικά από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου και έως την 31.12.2015 ισχύουν για τις πληρωμές αυτές τα οριζόμενα 

στο β` και γ` εδάφιο της περίπτωσης ε` της παραγράφου 3. 

  Η προβλεπόμενη έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων εκτελείται από την 

1η.1.2017 από τις αρμόδιες κάθε φορά οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 69Γ.» 

 

5. Με το άρθρο πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 

4270/2014 (Α΄143), το οποίο έχει ως εξής:   

 

«Άρθρο 104 

 Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής δημοσίων επενδύσεων 

 1. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους για την εμφάνιση 

ως εξόδων του προϋπολογισμού, πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που 

έγιναν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 

 2. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων αυτών μπορεί να ορίζεται μέχρι 31 

Μαΐου του ίδιου έτους και παρατείνεται για τις δαπάνες εξωτερικού, σύμφωνα με το 

προεδρικό διάταγμα του άρθρου 103. 

 3. Τα ανωτέρω εντάλματα φέρουν ημερομηνία έκδοσης την τρέχουσα ημερομηνία και 

εμφανίζονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους πραγματοποίησης των πληρωμών. 

 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103.» 

 

6. Με το άρθρο πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 

4270/2014 (Α΄143), η οποία έχει ως εξής:   

 

«Άρθρο 161 

 Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές προϋπολογισμού μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 

 1. Τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού δύναται να διενεργούνται μέχρι τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του 

οικονομικού έτους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, για τις εισπράξεις και πληρωμές που 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

  2. Οι πράξεις, που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

φέρουν τρέχουσα ημερομηνία και εμφανίζονται στις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο 

αναφέρεται ο Προϋπολογισμός.» 

 

7. Με το άρθρο έκτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου όγδοου 

της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
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αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και η οποία προστέθηκε με 

το άρθρο δέκατο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), το οποίο (άρθρο όγδοο) έχει 

ως εξής: 

 

«Άρθρο όγδοο 

 Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

 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. 

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 

εφαρμόζεται η περ. 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». 

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

8. Με το άρθρο όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) 

αντικαθίσταται η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το 

οποίο (άρθρο 4) έχει ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου 

εργασίας 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να προσαρμοστούν 

τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον 
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περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και προσωρινά μέτρα 

θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή 

τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς 

και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 

απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 

94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και 

προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 

β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη 

νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε 

εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 

παρασχεθείσας εργασίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

2. Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου. 

3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση 

της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόμενοι για 

τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε 

βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι 

γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε 

δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση 

των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο 

πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι 

ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών 

(3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την 

κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της 

τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να 

ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας 

τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος 

γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 

εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, 
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σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από 

καθέναν από αυτούς. 

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο 

Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της 

υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει 

χρήση της άδειας αυτής. 

δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και 

λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ). 

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο 

γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ 

τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως 

ανωτέρω. 

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της 

ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 

εδαφίου. 

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού 

σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας 

τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη 

εργασία. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού 

σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται. 

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον 

εργοδότη και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με 

τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. 

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και 

Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού 

μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.» 

 

9. Με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) 

αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 6 

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών Κ.Ε.Π.Α. 

1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης 

αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020. 
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 2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 

με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, 

η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.ΠΑ., 

παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί από τους 

δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων 

των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. 

 3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: 

 α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, 

εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, 

 β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των 

υγειονομικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε 

περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας. 

 4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση 

απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των 

ενδιαφερομένων, μετά από εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και 

πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. 

 5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος παρατείνεται ισόχρονα. 

 6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. 

και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως 

δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ` 

αυτούς αχρεωστήτως, κατ` εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους 

φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, 

ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή 

πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, πλην του είδους και του ποσοστού 

αναπηρίας. 

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του παρόντος, 

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.» 

 

10. Με το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) 

αντικαθίσταται το δέκατο έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το 

οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο δέκατο έβδομο 

 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 

εργαζομένων και εργοδοτών 

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 

1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία 

λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.» 
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Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

 

11. Με το άρθρο εικοστό της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

τροποποιείται το άρ. 265 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 265 

 Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) 

 1. Δημιουργείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), μέσω 

του οποίου θα γίνεται η ηλεκτρονική διαχείριση και η εξέταση των αιτημάτων σχετικά με την 

αναγκαιότητα αποζημίωσης φαρμάκων για τις οποίες λαμβάνει απόφαση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 α) Φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 

(Α` 6). 

 β) Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και θα χορηγηθούν μέσω 

έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων. 

 γ) Φάρμακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. 

 δ) Φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό 

κατάλογο), δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν κατ` εξαίρεση, για νόσους ή 

παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκε- 

στο βλάβη στην υγεία. 

 ε) Φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ή τον τοπικό 

αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατομικής άδειας από τον 

Ε.Ο.Φ. 

 2. Η υποβολή αιτημάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία αυτών εντάσσεται στα πλαίσια της 

επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι 

απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της Δημόσιας Κοινωνικής 

Ασφάλισης, 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 Οργανισμού. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την 

επεξεργασία υπέχουν υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. «Το Σ.Η.Π. 

λειτουργεί εντός του πλαισίου εφαρμογής της περίπτωσης στ` της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

ν. 4238/2014 (Α` 38)». 

«3. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα 

αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που 

αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και ανασφάλιστους, τα οποία και εξετάζονται 

με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλισμένων του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και την ανάληψη 

της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..» 

 

12. Με το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

τροποποιείται η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

 Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 

 

 1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 

δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο την κατ` οίκον παροχή υπηρεσιών 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 

νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο Εθνικό 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου 

συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` 

οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 

πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού - COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020». Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες 

σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι 

επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η 

λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές 

αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες 

απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών 

προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες 

υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα 

υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου. 

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας 

υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη 

στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών 

συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας 

ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε 

νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε. Κ.Α. Β. και 

Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη 

διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα 

κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (KIT) λήψης 

δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) 
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συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων 

δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η 

πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται μέσω της 

ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις 

απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών 

ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. 

Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία 

δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 

- 2020).» 

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

 

13. Με το άρθρο τριακοστό της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

τροποποιείται η παρ. 5 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), η οποία έχει ως εξής :  

«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, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 

2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα 

δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 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, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση 

του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους 
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ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 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.» 

 

Μέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

14. Με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 24 

 Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α`48) 

 Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα 

προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας 

στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του ν. 

4549/2018 (Α`105). Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται 

σύμφωνα με την υπ` αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (Β` 4898) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας ή την υπ` αρ. ΕΜΠ/5/2012 (Β` 3054) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας και Υγείας. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Οι γενόμενες πληρωμές 

των ανωτέρω δαπανών, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι νόμιμες.» 

 

15. Με την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου αντικαθίσταται η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 25 

 Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους 

 Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των περιπτώσεων 

α`, β`, γ` και ε` της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

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

συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την επιβολή περιορισμού φυσικών 

προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους και αποκλειστικά και μόνο προς τον 

σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική 

απόφαση επιβολής του μέτρου του περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του 

περιορισμού, και να έπεται της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 

έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για 

την αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του χρόνου 

διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή τους. Εφόσον ο 
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περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της διαδικασίας περιορισμού έχει 

λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για 

την αναγκαιότητα της διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των 

φυσικών προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της 

αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο ανωτέρω 

έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών έκταση της υπό 

αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 

ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και 

κλινικών.» 

 

16. Με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου 

άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 27 

 Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για 

επιχειρησιακούς λόγους 

 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του 

άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α` 75), πέραν 

των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID- 19» (A` 64), η οποία κυρώθηκε με το τρίτο άρθρο του ν. 4682/2020 (Α` 

76), παρέχεται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ο Αριθμός 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσματος της ασθένειας. Ο ΑΜΚΑ τηρείται 

για τον αναγκαίο χρόνο, ήτοι έως την επιδημιολογική υποχώρηση του ιού, σύμφωνα με τα 

επιστημονικά δεδομένα. 

 2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παραγράφου 1 διενεργείται τηρουμένων 

όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 

Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α` 75).» 

 

17. Με την παρ. 5 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 27 

 Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για 

επιχειρησιακούς λόγους 
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 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 του 

άρθρου 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α` 75), πέραν 

των αναφερόμενων στο άρθρο 5 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID- 19» (A` 64), η οποία κυρώθηκε με το τρίτο άρθρο του ν. 4682/2020 (Α` 

76), παρέχεται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ο Αριθμός 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε κρούσματος της ασθένειας. Ο ΑΜΚΑ τηρείται 

για τον αναγκαίο χρόνο, ήτοι έως την επιδημιολογική υποχώρηση του ιού, σύμφωνα με τα 

επιστημονικά δεδομένα. 

 2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παραγράφου 1 διενεργείται τηρουμένων 

όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 

Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α`75).» 

 

18. Με την παρ. 7 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού όγδοου άρθρου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο εικοστό όγδοο 

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 

 1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-

Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν υποκαθιστά το 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται 

αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο. 

2.«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με 

έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45).» 

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 

ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική 

εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης 

χρονολογίας. 

 3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των 

ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και 

ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης. 

 4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 
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Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής 

της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την 

αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία 

στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης 

και να κοινοποιεί αυτά είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε 

οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των 

παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

τηρεί τα αναγκαία μεταδιδόμενα για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. 

 «Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε 

καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της 

και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.». 

 6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 1, όπως: 

 α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους 

οποίους καθορίζονται: 

 αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 1, 

 αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών, 

 αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης, 

 αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της, 

 β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης 

σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

 γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων, 

 δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων, 

 ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και 

 στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.» 

 

Μέρος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

 

19. Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. τροποποιείται το 

εβδομηκοστό πρώτο άρθρο της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), που έχει ως εξής: 

«Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο 

Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο 

χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών 

μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α` 167) και εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 

4014/2011 (Α` 209), του ν. 998/1979 (Α` 289) και του ν. 3028/2002 (Α` 153). Τα σχετικά σχέδια 
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κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

 

20. Με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π., τροποποιείται το 

άρθρο 116 του ν. 4674/2020 (Α΄53) το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 116 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης 

 1. Σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης που επιβάλλει την άμεση λήψη και 

εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, και μόνο 

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, ο 

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, 

μπορούν να συνάπτουν νέες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, όπως μίσθωσης 

και ναύλωσης πλωτών και χερσαίων μέσων, προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

εφοδίων, μετακίνησης προσωπικού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως 

ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής, γενικής ή ειδικής, διάταξης περί δημοσίων 

συμβάσεων. 

 2. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται κατόπιν σχετικής έγκρισης και μεταφοράς πιστώσεων 

από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. 

 Η έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται στις 28.2.2020 και αυτό παραμένει σε ισχύ για 

χρονική περίοδο έξι (6) μηνών». 

 

Μέρος ΙΒ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

21. Με το άρθρο τεσσαρακοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 151 

 Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 

 1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Γ` και Δ` τάξεων 

εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 127. 

 2. Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών της Γ` τάξης: 

 α) Οι μαθητές της Γ` τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων 

ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 

οκτώ (8). Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον 

Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 

(9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο 

του εννέα και 0,5 (9,5), αλλά με Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την 

απόκτηση του πτυχίου, μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο 

τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και 

προφορικά. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε. υπολογίζεται ο Μ.Ο. του 

προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. 

τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, 

που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). 
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 β) Οι μαθητές της Γ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης 

σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ` 

τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ` τάξη ημερήσιου 

ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

 γ) Οι μαθητές της Γ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του 

Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 

2019, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και εξετάζονται 

γραπτά και προφορικά στα μαθήματα, στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 

(9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών 

μαθημάτων, ισχύουν κατ` αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128. 

 Οι συγκεκριμένοι μαθητές εφόσον: 

 αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που 

συνεκτιμώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ` τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, 

 ββ) έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ` 

τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις 

εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και 

αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ` τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 

 γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ` 

τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, 

εγγράφονται στη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ` τάξη 

ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 

 δ) Οι μαθητές της Γ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και 

εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής 

Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που 

προαναφέρεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν 

βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ` τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ` τάξη ημερήσιου ή άλλου 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι 

ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου 

ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του πληροφοριακού συστήματος 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε 

εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα 

μαθήματα Τομέα της Β` τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο 

διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους εγγεγραμμένους και 

φοιτούντες στη Γ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές 
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ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους 

αποφοίτους Β` κύκλου TEE, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους 

πέραν της Β` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. 

ε) Για τους μαθητές της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 και της 

περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 αα) Οι μαθητές προσερχόμενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, 

εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά την ειδική εξεταστική 

του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου- 

Ιουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5), 

 ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς 

φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων: 

 i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα 

εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ». 

 ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το 

οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος. 

 3. Απόλυση και απόκτηση πτυχίου - Παραπομπή μαθητών της Δ` τάξης. 

 α). Για την απόλυση - απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών της Δ` τάξης τετραετούς 

φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ` 

αντιστοιχία όσα προβλέπονται για τους μαθητές της Γ` τάξης του ημερήσιου και τριετούς 

φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στο άρθρο 129. 

 β) Για τους μαθητές της Δ` τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 

2018- 2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου 

του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση τα 

παρακάτω: 

 αα) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, 

κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή 

από τους ίδιους, αν είναι ενήλικοι. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, 

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, ενώ αν δεν έχουν αποκτήσει 

απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, 

παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. 

 ββ) Προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, 

εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, αν δεν έχουν 

αποκτήσει πτυχίο ή σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, αν δεν έχουν 

αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο. 

 γγ) Αν οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις ειδικές 

εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά 

και γραπτά στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα 

και 0,5 (9,5). 

 Οι μαθητές των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα`, ββ` και γγ` της περίπτωσης β` της παρούσας 

παραγράφου, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής 

περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, μπορούν να 

προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-

Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και 

Ειδικότητας. Αν ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), τότε εξετάζονται μόνο 
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σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές περιόδους 

Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό 

μέρος των μεικτών μαθημάτων ισχύει κατ` αντιστοιχία το άρθρο 129. 

 δδ) Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση 

πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, 

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ` αντιστοιχία τα προαναφερθέντα. 

 γ) Οι μαθητές της Δ` τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-

2020 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το 

επόμενο σχολικό έτος και εφεξής στη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να 

μετεγγραφούν στη Γ` τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν 

απολυτήριο και πτυχίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129. 

 4. Μαθητές παρελθόντων ετών. 

 α) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016. 

 Για τους μαθητές της Γ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-

2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στην υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης γ` και στην 

περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί 

από τη Β` τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους 

ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ` τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή δεν προήχθησαν από τη 

Γ` τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα 

ή μαθήματα του Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου και δεν συνέχισαν τη φοίτησή 

τους, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην 

ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφού πάρουν 

βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά, εγγράφονται στη Γ` τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ` τάξη ημερήσιου ή άλλου 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές προσέρχονται κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - 

Ιουνίου και εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου. Κατά 

την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην 

εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 

(9,5). Για τους παραπάνω μαθητές η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β` τάξη 

εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων: 

 αα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα 

εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ». 

 ββ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το 

οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος. 

 Για τους παραπάνω μαθητές, ο τρόπος εξέτασης είναι αντίστοιχος με εκείνον που 

αναφέρεται στο άρθρο 129. 

 β) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016, οι οποίοι δεν 

προήχθησαν από τη Γ` τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 γιατί, ενώ σε όλα τα μαθήματα Τομέα 

της Γ` τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου, είχαν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα 

και 0,5 (9,5), σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του 

88



εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται στη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή 

μετεγγράφονται στη Γ` τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

 γ) Οι περιπτώσεις α` και β` της παρούσας παραγράφου, ισχύουν κατ` αναλογία και για τους 

μαθητές που είχαν προαχθεί από τη Β` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 ή είχαν 

ανεπαρκή φοίτηση στη Γ` τάξη ή δεν προήχθησαν από τη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 

3475/2006 και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ` τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης 

του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 36 της 10645/ΓΔ4/22-01-2018 

(Β`120) υπουργικής απόφασης. 

 δ) Μαθητές Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και της Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018. 

 αα) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών: 

 i) οι μαθητές της Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ` 

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 20162017 και 2017-2018, οι οποίοι 

είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι 

για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου 

Μαΐου-Ιουνίου της Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 

 ii) οι μαθητές της Δ`τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ` 

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 20162017 και 2017-2018, οι οποίοι 

είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι 

από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου 

Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130. 

 ββ) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών: 

 i) οι μαθητές της Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ` 

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν 

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ`τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

και 

 ii) οι μαθητές της Δ` τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ` 

τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι 

οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν 

παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, 

προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς 

φοίτησης, και εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130. 

 γγ) Για την αξιολόγηση των ανωτέρω μαθητών ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 130. 

 

Μέρος ΙΓ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

22. Με το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84), τροποποιείται η παρ. 4 του άρ. 7 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), το οποίο 

έχει ως εξής:  

«Άρθρο 7 
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Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

1.α. Για την απογραφή και εκτίμηση των περιουσιών των νομικών προσώπων που 

καταργήθηκαν με το ν. 2273/1994 και σε σχέση με την αμοιβή των ορκωτών εκτιμητών, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν το Δημόσιο. 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 223 Α`), μετά το εδάφιο ζ` 

προστίθεται εδάφιο η` που έχει ως εξής: 

η. Στο προσωπικό της ορχήστρας που θα επιλέξει ως ασφαλιστικό φορέα του το Ι.Κ.Α. 

καταβάλλεται κατ` την αποχώρησή του από την υπηρεσία (ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής) του 

Υπουργείου Πολιτισμού, για οποιονδήποτε λόγο, η αποζημίωση του ν. 966/1979 (ΦΕΚ 210 

Α`), που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει διανυθεί στο καταργούμενο με τον παρόντα 

νομικό πρόσωπο, την προσωρινή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την υπηρεσία 

στη θέση που οριστικά εντάσσεται μέχρι την αποχώρησή του. 

γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 2273/1994 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: 

Η αποζημίωση του καλλιτεχνικού και του τεχνικού προσωπικού στις περιπτώσεις 

καταγγελίας της ατομικής τους σύμβασης εργασίας ή μη ανανέωσης ή συνταξιοδότησης 

καταβάλλεται από το Ν.Π.Ι.Δ. υπό την επωνυμία "Εθνική Λυρική Σκηνή" (Ε.Λ.Σ.) με τις 

προϋποθέσεις του ν. 966/1979, όπως κάθε φορά ισχύει. Κατά την εφαρμογή του ν. 966/1979 

θα υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή", που καταργείται με τον παρόντα νόμο. Στις 

περιπτώσεις διακεκομμένης υπηρεσίας η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του συνόλου του 

χρόνου υπηρεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος έτυχε σχετικής αποζημίωσης 

σε προηγούμενη αποχώρηση στην καταβαλλόμενη σε αυτόν αποζημίωση δεν προσμετράται 

ο χρόνος για τον οποίο ήδη έχει αποζημιωθεί. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλογικώς 

και για το Εθνικό Θέατρο και για το Κ.Θ.Β.Ε.. Εφόσον η διακοπή της σύμβασης δεν υπερβαίνει 

τις επτά (7) ημέρες, θεωρείται συνεχής για τον υπολογισμό. 

δ.αα) Στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ν. 2273/1994, τρίτη σειρά, η λέξη "τέσσερα" 

αντικαθίσταται με τη λέξη "τρία". 

ββ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν 2273/1994, καθώς και στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 12 του ίδιου νόμου η φράση `του άρθρου 3" αντικαθίσταται με τη φράση "του 

άρθρου 12". 

ε. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 16 και 17 της παραγράφου Γ` του άρθρου 69 του ν. 

2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μουσικούς της Ε.Λ.Σ.. 

στ. Στη θέση Αρχιμουσικού που προβλέπεται στην 1η Κατηγορία του άρθρου 1 του π.δ. 

76/1993 και π.δ. 29/1997 προστίθεται μία θέση Αρχιμουσικού, την οποία καταλαμβάνει 

Αρχιμουσικός που κατείχε θέση Διευθυντή Ορχήστρας κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 

2065/1992, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της 

ηλικίας του. 

Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό που κατέχει 

μόνιμες οργανικές θέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το π.δ. 76/1993. 

ζ. Οι προβλεπόμενες υπό στοιχεία Γ` του άρθρου 5 του π.δ. 76/1993 κανονικές και 

εκπαιδευτικές άδειες των μουσικών της Ο.Λ.Σ. παρέχονται από τον αρχαιότερο Αρχιμουσικό 

της Ο.Λ.Σ.. 
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η. Η πλήρωση των κάθε φορά κενών οργανικών θέσεων της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας 

της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής γίνεται με διαγωνισμό. Για όλα τα σχετικά θέματα με τον 

τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού, τις εξεταστικές επιτροπές, τη δοκιμαστική υπηρεσία 

των επιτυχόντων διοριζόμενων μουσικών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν 

για τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Για τα ειδικά προσόντα ισχύουν τα 

οριζόμενα στο π.δ. 76/1993 και για την εξεταστέα ύλη τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 

του ίδιου προεδρικού διατάγματος.  

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία με τα παραπάνω θέματα 

και τον εσωτερικό κανονισμό της Ο.Λ.Σ. λεπτομέρεια. 

 

2. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 με τίτλο "περιουσία και πόροι" του ν. 645/1977 

προστίθεται διάταξη ως εδάφιο γ` με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

"Όσοι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Π.Κε.Δ. 

και ιδίως το αντάλλαγμα από την πώληση λευκωμάτων και βιβλίων, την παραχώρηση των 

χώρων και των υπηρεσιών του για την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, θεατρικών 

παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. και γενικά πόσης φύσεως 

εκδηλώσεων πολιτιστικού ή επιστημονικού περιεχομένου, τις οποίες οργανώνουν 

συλλογικοί φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινούς 

ή παρεμφερείς με το Ε.Γ.Κε.Δ. σκοπούς, τα έσοδα από τη φιλοξενία των συμμετεχόντων στις 

ως άνω εκδηλώσεις και τα εισιτήρια εισόδου του Μουσείου Σικελιανού." 

 

β. Προστίθεται διάταξη, ως εδάφιο δ`, στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, με το εξής 

περιεχόμενο: 

"την παρακολούθηση, την οργάνωση και το συντονισμό των υπηρεσιών του Κέντρου, σε 

συνεργασία με το Διευθυντή, για την πραγματοποίηση των σημαντικών πολιτιστικών και 

επιστημονικών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο". 

3.α. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α`) 

προστίθεται η φράση ως εξής: 

"στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ7 Ζωγράφων Συντηρητών, ΠΕ10 Γλυπτών, ΠΕ 

Αρχαιοζωολόγων και ΠΕ12 Φυσικών, Γεωλόγων, Βιολόγων, Γεωπόνων του Υπουργείου 

Πολιτισμού, καθώς και στο Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου 

Αλεξάνδρου Σούτσου (Ιστορικοί Τέχνης ΠΕ1 και Καλλιτέχνες Συντηρητές ΠΕ2)." 

β. Η παραπάνω διάταξη του ν. 2433/1996 εφαρμόζεται ανάλογα και στους Αρχαιολόγους και 

τους υπαλλήλους των κλάδων Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων 

Μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου 

Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να επιχορηγούνται από κάθε είδους 

πιστώσεις νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς 

σκοπούς και ιδίως εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

πολιτιστικοί σύλλογοι οπουδήποτε και εάν έχουν την έδρα τους, ιδίως στην περίπτωση που 

αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα που χρήζει ενίσχυσης. Τα ίδια νομικά 

πρόσωπα μπορούν να επιχορηγούνται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, για την ανάπτυξη της πολιτιστικής τους 
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δραστηριότητας και για την εκτέλεση έργων συντηρήσεως, στερεώσεως, αναστηλώσεως, 

αποκαταστάσεως, διαμορφώσεως χώρων και προστασίας των μνημείων της χώρας, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έργα εκτελούνται βάσει μελετών εγκεκριμένων από το Υπουργεία 

Πολιτισμού. 

Για την επιχορήγηση κατά τα ανωτέρω προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 

σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ν.π.ι.δ. δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής 

έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 3 

του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α` 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 

4170/2013 (Α` 163). Η απόφαση επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου με τον σχετικό 

φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής 

Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με 

την περ. γ της ανωτέρω παραγράφου. 

5. Οι πέντε (5) οργανικές θέσεις φυλακτικού προσωπικού (φυλάκων, νυχτοφυλάκων) με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Μουσείου 

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και οι δεκαπέντε (15) όμοιες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 

επιμελητών, ταξιθετριών, φυλάκων, καθαριστριών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν από το καταργηθέν με το ν. 2273/1994 Ν.Π.Δ.Δ. "Εθνικό Θέατρο" ορίζονται 

σε πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό που υπηρετεί στις πιο πάνω θέσεις, κατά την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, κατατάσσεται σε αυτές αυτοδικαίως, εκδίδεται δε σχετική 

διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

6. Ο αριθμός των κάθε έτος επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών, για τους μόνιμους και με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, που 

υπηρετούν στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και τις περιφερειακές και ειδικές 

περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, δύναται να καθορίζεται, κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 

 Α`/30.10.1995), με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κοινή υπουργική απόφαση, 

σε διακόσιες είκοσι (220) ημέρες. 

7.α. Ο υφιστάμενος κλάδος ΠΕ9 Αρχαιολογικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού 

καταργείται. Οι υπηρετούντες στον κλάδο αυτόν υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ2 

Αρχαιολόγων σε ισάριθμες θέσεις. Οι εντασσόμενοι κατά το εδάφιο αυτό μπορούν να 

καταλάβουν θέση προϊσταμένου τμήματος, διεύθυνσης ή περιφερειακής υπηρεσίας μετά 

από διετή υπηρεσία εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

β. Οι υφιστάμενοι κλάδοι ΠΕ3 Επιμελητών Δημοσιευμάτων, ΠΕ4 Αρχαιολογικών Γραμματέων 

του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων καταργούνται. Οι υπηρετούντες 

στους κλάδους αυτούς υπάλληλοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ7 Αρχαιολόγων του Τ.Α.Π.Α. σε 

ισάριθμες θέσεις. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Αρχαιολόγους του κλάδου ΠΕ2 του 

Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και αντιστοίχως και στους Αρχαιολόγους 

του Τ.Α.Π., οι οποίοι μπορούν να μετατάσσονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό στο 

Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις. 

Ο υφιστάμενος κλάδος ΑΤ2 Τεχνικών του Τ.Α.Π. που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 

13 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 318 Α`) καταργείται. Από τους υπήρετούντες στον κλάδο αυτόν 

υπαλλήλους, δύο (2) εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ8 Αρχιτεκτόνων, δύο (2) στον κλάδο ΠΕ9 
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Πολιτικών Μηχανικών και πέντε (5) στον κλάδο ΠΕ11 Τοπογράφων Μηχανικών σε ισάριθμες 

θέσεις. 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπηρετούντες σε κλάδους Μηχανικών διαφόρων 

ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους και με 

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπηρετούντες υπαλλήλους σε κλάδους Μηχανικών 

αντίστοιχων ειδικοτήτων του Τ.Α.Π.. 

Οι υπάλληλοι των κλάδων Μηχανικών του Τ.Α.Π. μετατάσσονται χωρίς περιορισμούς στο 

Υπουργείο Πολιτισμού σε ισάριθμες συνιστώμενες θέσεις. 

Οι παραπάνω μηχανικοί διατηρούν όλα τα βαθμολογικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα 

δικαιώματα, και συνεχίζουν εφόσον επιθυμούν, με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την 

ασφάλιση στον ίδιο κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, νοσοκομειακής, ιατρικής και 

φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας. 

γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού Κλάδος Π.Ε. Αρχειονόμων που περιλαμβάνει μία (1) 

θέση. 

Προσόντα διορισμού στον κλάδο Π.Ε. Αρχειονόμων είναι: 

Ι. πτυχίο Αρχειονομίας ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 

ΙΙ. πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι. και πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε 

δημόσια ελληνικά αρχεία ή μεταπτυχιακός τίτλος στην αρχειονομία. 

δ. Κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόντος διορισμού Αρχαιολόγων στο 

Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή 

άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών 

ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία 

και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση. 

ε.  "Ως καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζεται εκείνο το οποίο 

ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ανεξαρτήτως 

κλάδου, ειδικότητας ή σχέσης εργασίας, νομίμως διατεθέν στο Υπουργείο Πολιτισμού και το 

οποίο προσφέρει καταδυτικό έργο στις Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και 

Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας του Υπουργείου αυτού. Στο προσωπικό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και το ωρομίσθιο." Στο προσωπικό αυτό προστίθεται στην ειδικότητά 

του ο χαρακτηρισμός "Καταδυόμενος". Για το χαρακτηρισμό ως καταδυομένου ο 

εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει πτυχίο Σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής του 

εξωτερικού τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός αστέρος και πιστοποιητικό της Μονάδας 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει 

εκπαιδευτεί σε καταδύσεις σε βάθος ίσο ή μεγαλύτερο των 36 μέτρων, και να πληροί τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού εκδίδεται ο Κανονισμός 

Καταδυόμενου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τον Κανονισμό αυτόν 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν τις 

καταδύσεις, στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το καταδυόμενο προσωπικό, καθώς 

και στις υποχρεώσεις του, "στα θέματα ασφάλειας καταδύσεων και ασφάλισης ατυχημάτων, 

υγείας και ζωής" στα θέματα ειδικών πρόσθετων αμοιβών, στις συνέπειες από τη μη τήρηση 

των διατάξεων του Κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο συναφές θέμα. 

8.α. Το άρθρο 3 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α`) τροποποιείται ως εξής: 
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"1. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται μετά από γνώμη του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και 

τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά δύο φορές το μήνα και 

έκτακτα όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 

4. Καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου 

του Δ.Σ., σε μονίμους υπαλλήλους του Τ.Α.Π., που είναι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης του εισηγητή. 

5. Καθήκοντα γραμματέα του Δ.Σ. ανατίθενται, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., σε 

μόνιμους υπαλλήλους του Τ.Α.Π.. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα της αναπλήρωσης 

του γραμματέα. 

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα, 

7. Το Τ.Α.Π. εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του με φυσικό ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον 

κάθε αρχής και των δικαστηρίων, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε περίπτωση που αυτός 

κωλύεται, από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. μέλος του. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση 

των μελών του Δ.Σ.. των εισηγητών και των γραμματέων." 

β. Στο άρθρο 5 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α) προστίθεται παράγραφος 3, 

ως εξής: 

"3. Στον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων χορηγείται 

μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 

Οικονομικών." 

γ.αα) Η παράγραφος 1 στ του άρθρου 5 του ν. 736/1977 "Περί Οργανισμού Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων" αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Εγκρίνει δαπάνες του Τ.Α.Π. μέχρι ποσού που αντιστοιχεί συνολικά σε ένα τοις χιλίοις (1%ο) 

του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Εκάστη επί μέρους δαπάνη δεν δύναται να 

υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω διαθέσιμων πόρων. 

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ταμείου και χωρίς άλλη διαδικασία." 

ββ) Στο άρθρο 8, στην παράγραφο α του ν.736/1977 "Περί Οργανισμού Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων" προστίθενται περιπτώσεις, που έχουν ως εξής: 

ββ) Επιχορηγήσεις από τη συμμετοχή του Ταμείου σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης και κάθε άλλος πόρος προερχόμενος από διεθνείς οργανισμούς και 

ταμεία αναπτυξιακής πολιτιστικής ενίσχυσης. 

γγ) Τα έσοδα από την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων, αξιοποίηση προϊόντων και 

δυνατοτήτων σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών και δυνατοτήτων 

σύγχρονης τεχνολογίας, εκμετάλλευση διαφόρων μορφών προϊόντων πληροφορικής, 

συμμετοχή σε εκθέσεις με είδη που διαχειρίζεται το Τ.Α.Π.. 
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δδ) Ποσοστά από τα κέρδη Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που δύναται να 

συστήσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων." 

δ. Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α`), με την οποία αντικαταστάθηκε η 

παρ. Ια/αα του άρθρου 10 του ν. 736/1977 "Περί Οργανισμού Ταμείου και Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων" (ΦΕΚ 316 Α`), αντικαθίσταται ως εξής: 

Ια/αα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το Τ.Α.Π. μπορεί να επιχορηγεί τις Υπηρεσίες 

του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς για έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προμήθειες, 

λειτουργικές ανάγκες, αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές τόσο του προσωπικού του 

Υπουργείου Πολιτισμού, που κατά νόμο βαρύνουν το Τ.Α.Π., όσο και προσωπικού του 

Τ.Α.Π. που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Η διαχείριση των παραπάνω επιχορηγήσεων πραγματοποιείται από τις επιχορηγούμενες 

Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί λογιστικής διαχείρισης που διέπουν τη λειτουργία 

τους, η δε εκκαθάρισή τους διενεργείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 

Οι επιχορηγούμενες Υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τα ποσά των επιχορηγήσεων σε 

ειδικούς έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιστρέφουν το αδιάθετα υπόλοιπο και 

τραπεζικούς τόκους στο Τ.Α.Π. με τη λήξη του οικονομικού έτους και να διαβιβάζουν τα 

απολογιστικά στοιχεία των απορροφήσεων των επιχορηγούμενων ποσών στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Τ.Α.Π." 

ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α`) καταργείται και 

επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης δδ` της παραγράφου α` του άρθρου 10 του 

ν. 736/1977, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 (ΦΕΚ 

436 Β`) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και 

Οικονομικών και κυρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 59 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 

42 Α`). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με 

την εκκαθάριση, την περιουσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργούμενου 

Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των 

ίδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα σχετικά με τις υποπεριπτώσεις αα` και ββ` της περίπτωσης 

γ` και την περίπτωση δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/39840/1995 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 763 Β`). 

στ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1854/1989 (ΦΕΚ 140 Α`) τροποποιείται ως εξής: 

"1. Συνιστάται στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) μία 

(1) θέση Διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές του 

Διευθυντή της Ε.Π.Μ.Α.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Πολιτισμού." 

«9.α. Η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης κινητών ή ακινήτων που ανήκουν 

κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς 

που εποπτεύονται από αυτό γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ή με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 

λεπτομέρειες της παραχώρησης. 

β. Η αξιοποίηση ακινήτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων, καθώς και των κινητών ή ακινήτων αναψυκτηρίων τα οποία ανήκουν κατά 

95

javascript:open_links('185783,157')
javascript:open_article_links(35579,'10')
javascript:open_links('185783,35579')
javascript:open_article_links(77950,'13')
javascript:open_links('185783,77950')
javascript:open_article_links(35579,'10')
javascript:open_links('185783,35579')
javascript:open_article_links(157,'11')
javascript:open_links('185783,157')
javascript:open_article_links(13146,'9')
javascript:open_links('185783,13146')


κυριότητα, χρήση ή διαχείριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στο Ταμείο 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και βρίσκονται εντός κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων ή λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, των μουσείων 

και των μνημείων, γίνεται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων με 

σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και την εξασφάλιση εσόδων. Προς το σκοπό αυτό, το Ταμείο μπορεί να 

προβαίνει, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στη διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων, 

εφαρμοζόμενων και των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α` 153), όπου απαιτείται. Το Ταμείο 

ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του με δικά του μέσα, ή μέσω συμβάσεων μίσθωσης, ή 

δημόσιων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α` 147), ή συμβάσεων παραχώρησης του ν. 

4413/2016 (Α` 148), ή μέσω παραχώρησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α` 205), ή μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση ακινήτων ή αναψυκτήριων, σύμφωνα 

με την περίπτωση δδ` του άρθρου 8 του ν. 736/1977 (Α` 316). Το πρόγραμμα αξιοποίησης 

των ακινήτων και των αναψυκτηρίων της παρούσας, συνολικά ή τμηματικά, και οι εκάστοτε 

γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίας προς διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων καταρτίζονται με από φάση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία 

εγκρίνεται από τον αρμόδιο για το Ταμείο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου του ν. 3028/2002 (Α` 153) και μπορούν να 

τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία. Με την εγκριτική απόφαση παραχωρείται στο 

Ταμείο η χρήση των σχετικών ακινήτων και αναψυκτηρίων, όπου απαιτείται. Σε εκτέλεση του 

εγκεκριμένου προγράμματος αξιοποίησης και των όρων λειτουργίας, το Ταμείο προβαίνει 

κατά περίπτωση σε κάθε αναγκαία πράξη υλοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση 

του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η παράβαση των όρων λειτουργίας 

από μισθωτές, αναδόχους ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επιφέρει 

καταγγελία σύμβασης με υπαιτιότητα αυτών και επιβολή σε βάρος τους ποινικών ρητρών. 

Οι συμβάσεις μίσθωσης της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις 

εμπορικές μισθώσεις. 

Ειδικώς ως προς τα κινητά ή ακίνητα αναψυκτήρια, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται 

επείγουσα ανάγκη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ως άνω χώρων και μέχρι την 

εγκατάσταση διαχειριστών που θα προκύψουν από τις παραπάνω διαδικασίες, είναι δυνατή 

η εφάπαξ σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, με συνολική διάρκεια που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Σε περίπτωση λύσης της 

σύμβασης πριν από την λήξη της συμβατικής διάρκειας, το Ταμείο δύναται να συνάψει νέα 

σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) 

μηνών. 

Στην περίπτωση εφάπαξ σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, προς 

διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ορίζει πιστοποιημένο εκτιμητή του άρθρου 1 

παρ. γ` του ν. 4152/2013 (Α` 107), ο οποίος προσδιορίζει ένα δίκαιο εύρος μισθώματος και 

το παραδίδει εμπιστευτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων. 
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γ. Μετά τη λήξη της παραχώρησης της περίπτωσης α ` ή της όποιας σύμβασης της 

περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου, το ακίνητο ή το αναψυκτήριο ελευθερώνεται 

αμέσως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή όχληση. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης 

απόδοσης ή σε περίπτωση αυθαίρετης κατοχής ή χρήσης, ο Πρόεδρος του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. 

Μπορεί επίσης να εκδίδει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, 

εφόσον η αποζημίωση αποκλίνει από το μέχρι τότε καταβαλλόμενο αντίτιμο. Τα πρωτόκολλα 

εκτελούνται αναγκαστικά πέντε (5) ημέρες μετά την επίδοσή τους. Κατά του πρωτοκόλλου 

επιτρέπεται ανακοπή, η οποία ασκείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοσή του. 

Η προθεσμία ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του 

πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής δύναται να επιδίδεται και εκτελείται 

και από δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2318/1995 (Α` 126). 

δ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικών τόπων, των μουσείων και των μνημείων χορηγείται αποκλειστικά από τον αρμόδιο 

για το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Υπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των γενικών και ειδικών όρων 

λειτουργίας που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β.». 

10. Το Κινηματοθέατρο "ΠΑΛΛΑΣ" της οδού Βουκουρεστίου, ιδιοκτησίας του Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού που έχει εκμισθωθεί στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού 

νομικό πρόσωπο "Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών" 

(Ε.Τ.Ο.Σ) είναι πολυδύναμος χώρος πολιτιστικής δράσης. Στο πλαίσιο του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. 

συγκροτείται πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του "ΠΑΛΛΑΣ". Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Προς το 

σκοπό αυτόν τηρείται στο Ε.Τ.Ο.Σ. ειδικός λογαριασμός εξόδων και εσόδων. Η καλλιτεχνική 

και οικονομική διαχείριση του "ΠΑΛΛΑΣ" γίνεται με βάση κανονισμό, που καταρτίζεται από 

την επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 

γενική ή ειδική διάταξη νόμου. 

11. α. Η αποζημίωση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού 

Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997. 

β. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών μπορεί να ορίζεται ο συνολικός αριθμός των 

συνεδριάσεων των παραπάνω Συμβουλίων, χωρίς περιορισμό. 

12. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α`) "και του άρθρου 9 παρ. 2, 

καθώς και του άρθρου 10 παρ. 1, 2 και 4 του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α`)", οι οποίες 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με αυτές του άρθρου 24 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 26 Α`), επεκτείνονται 

και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων 

για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία 

υπαγόμενα στις διατάξεις του ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α`) "Περί προστασίας ειδικής 

κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830". Όπου, σύμφωνα 

με τα παραπάνω απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) 

γνωμοδοτεί το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). 
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13.α. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει 

ως εξής: 

"Το Ταμείο μπορεί να διαχειρίζεται πιστώσεις και κονδύλια που διατίθενται από 

οποιαδήποτε πηγή για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης ανέργων, στους τομείς έργων αρμοδιότητάς 

του ή του Υπουργείου Πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτά, το Ταμείο συνεργάζεται τον Οργανισμό 

Αποκατάστασης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα προγράμματα του οποίου μπορεί να 

υπάγεται, καθώς και με κάθε άλλο αρμόδιο φορέα." 

β. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α`) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει 

ως εξής: 

"Συνιστάται στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων θέση 

Διευθυντή, την οποία καταλαμβάνει αποσπασμένος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού 

κλάδου ΠΕ με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Ο Διευθυντής προϊσταται των τμημάτων 

της Γραμματείας και του Λογιστηρίου. Παρακολουθεί την κίνηση, υπογράφει τα έγγραφα 

που απαιτούνται για την παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., την κίνηση 

των λογαριασμών που αφορούν στη διαχείριση των πιστώσεων των έργων, εποπτεύει και 

ελέγχει οποτεδήποτε τους υπολόγους – διαχειριστές των έργων του Ταμείου και ενημερώνει 

σχετικά το Δ.Σ. τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή του ζητηθεί 

από το Δ.Σ.." 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α`) τροποποιείται ως εξής: 

"Το Ταμείο διοικείται από 7μελές Συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται μετά από 

γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.` 

δ. "Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 

36 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά 

αποσπασμένους και ενισχύεται ανάλογα από ιδιώτες, οι ειδικότητες των οποίων 

προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και οι οποίοι 

προσλαμβάνονται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση 

έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των 

έργων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο. 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 27 

του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 

28 Α`)." 

ε. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 

(ΦΕΚ 36 Α`) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: 

"Το Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί να προσλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. 

δικηγόρο είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση." 

 

στ. Μετά το εδάφιο α` της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2021/1992 "Ταμείο 

Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις" 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
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Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη 

λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιστημονικών επιτροπών η ομάδων εργασίας, τις 

σχέσεις των επιστημονικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας με τις υπηρεσιακές μονάδες και 

τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των 

αρχαιολογικών έργων που εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 7 του νόμου αυτού, τον τρόπο 

διαχείρισης των πιστώσεων που διατίθενται για το καθένα από αυτό σε ετήσια βάση μέσω 

του ταμείου, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια." 

ζ. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2021/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

"Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 8 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου." 

η. Το άρθρο 7 του ν. 2021/1992 "Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση 

Αρχαιολογικών Έργων και άλλες διατάξεις" αριθμείται ως άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο 

ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 

"2. Τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στον ιερό Βράχο της Ακρόπολης 

και τελούν υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, 

καθώς και τα έργα  συντήρησης που εκτελούνται στο Άγιο Όρος από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζονται ως πρότυπα. Ο τρόπος οργάνωσής τους, οι 

εργασιακές σχέσεις, ο τρόπος πρόσληψης, οι ειδικότητες, οι δαπάνες μετακίνησης εκτός 

έδρας και οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή που απασχολείται με συμβάσεις έργου, η προμήθεια υλικών 

και υπηρεσιών, καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διοίκηση και διαχείρισή τους, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με 

προεδρικά διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 

Πολιτισμού." 

14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου δευτέρου του ν. 2260/1994 (ΦΕΚ 

204 Α`) η περίπτωση β` τροποποιείται ως εξής: β) Του Υπουργείου Πολιτισμού" και 

προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής. 

"δ) της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος". Από το επόμενο 

υποεδάφιο του ίδιου εδαφίου της τροποποιούμενης διάταξης του ν. 2260/1994 διαγράφεται 

"η λέξη και ο αριθμός 3" και αντικαθίσταται με τη "λέξη και τον αριθμό 2". 

β. Η παράγραφος 5 της υπ` αριθμ. 2390 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 207 

Β`/29.3.1996) αντικαθίσταται ως εξής: 

"5. Το παραπάνω έσοδο διατίθεται σε ποσοστό 50% για την κάλυψη δαπανών προστασίας, 

οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών και κατά το υπόλοιπο 50% στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για τη μελέτη διατήρηση 

ανάδειξη και προβολή του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, Διατηρητέου Μνημείου της 

Φύσης." 

γ. Στο άρθρο 5 του π.δ. 183/1995 (ΦΕΚ 96 Α`/30.5.1995) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

"β. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Επιστημονικού – Ερευνητικού προσωπικού, κάτοχοι 

διπλώματος Α.Ε.Ι. με ειδικότητα γεωλόγου ή δασολόγου ή βιολόγου." 

15. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης συγκροτείται ως περιφερειακή 

υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται ο 

κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία 

και διοίκησή του οι σχέσεις του με τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
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16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, 

καταρτίζεται ο οργανισμός του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Με τον οργανισμό 

καθορίζονται οι σκοποί και οι τρόποι εκπλήρωσής τους και θέματα σχετικά με την εσωτερική 

οργάνωση και λειτουργία τους, με τη διοίκησή τους, με τους κλάδους, τις θέσεις και τα 

προσόντα του προσωπικού του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

17.α. Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Κέντρο Εθνομουσικολογίας 

(Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Κ.Ε.), που συστήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83 Α`) 

μετονομάζεται σε "Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο 

Εθνομουσικολογίας." 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, 

καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου, με τον οποίο ρυθμίζονται 

θέματα σχετικά με τη διοίκηση του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του και τις αρμοδιότητές 

τους, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και 

λειτουργία του θέμα. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η μετατροπή του σε νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

18.α. Ιδρύεται ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού "Κέντρο Επαγγελματικής 

Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων". 

β. Σκοπός του Κέντρου είναι η εξειδίκευση σε θέματα συντήρησης, στερέωσης, 

αποκατάστασης, αναστήλωσης και εν γένει προστασίας ακινήτων μνημείων, καθώς και η 

προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς. 

γ. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, τα μέσα επίτευξης του σκοπού, η έδρα και τα 

παραρτήματά του, τα προσόντα, ο αριθμός, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

μετεκπαιδευομένων, η διάρκεια και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

19. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού αυτοτελές γραφείο με σκοπό το συντονισμό του 

Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Πολιτισμού, της "Επικράτειας Πολιτισμού". Για την εκπλήρωση του 

σκοπού αυτού το γραφείο μεριμνά ιδίως: 

α. για την παροχή, διακίνηση και ανταλλαγή πληροφοριών πολιτιστικού χαρακτήρα σε όλη 

την Επικράτεια. 

β. για το συντονισμό της δραστηριότητας των υφιστάμενων δικτύων που λειτουργούν στο 

πλαίσιο του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, την αξιοποίηση της δραστηριότητας 

άλλων συναφών πολιτιστικών δικτύων που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό και γενικά την 

ενίσχυση και το συντονισμό της διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 

στην περιφέρεια. 

20.α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Στέγη Καλών Τεχνών και 

Γραμμάτων", που συστήθηκε με τον α.ν. 1215/1938 όπως αυτός συμπληρώθηκε με το ν. 

261/1943, διαλύεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 

Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του 

καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού ως καθολικού 

διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη 

επιβάρυνση. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ανατίθεται σε ορκωτούς εκτιμητές η απογραφή 

και η εκτίμηση της περιουσίας του καταργούμενου 

νομικού προσώπου. Οι ορκωτοί εκτιμητές υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Υπουργό 

Πολιτισμού. Όσον αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην 
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περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί 

σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες 

με τη Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων συνεχίζονται με τα Ελληνικό Δημόσιο. 

γ. Το μόνιμο προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου, που υπηρετεί κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος, μετατάσσεται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες με το νόμο αυτόν 

προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού αντιστοίχων κλάδων του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Για την κατά τα παραπάνω αυτοδίκαιη μετάταξη και σύσταση θέσεων εκδίδεται 

διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου δεν χάνει κανένα 

βαθμολογικό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα. συνεχίζει, εφόσον επιθυμεί, με 

την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους την ασφάλιση στους ίδιους κλάδους σύνταξης, 

νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας. Οι μετατασσόμενοι 

υπάλληλοι υποβάλλουν στην Υπηρεσία που μετατάσσονται, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία εξήντα (60) ημερών απο τη μετάταξή τους, υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 

δηλώνουν τον επιθυμητό κλάδο ασφάλισης και την παραμονή τους στα ταμεία αρωγής και 

επικουρικής ασφάλισης, στα οποία υπάγονταν μέχρι την ημερομηνία της μετάταξής τους ή 

την υπαγωγή τους στα αντίστοιχα της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσονται. 

δ. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του καταργούμενου νομικού προσώπου μετά την 

εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεών του κατατίθενται στο Δημόσιο Ταμείο και 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού για δραστηριότητες του 

τομέα των Καλών Τεχνών. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του μετατασσόμενου προσωπικού 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. 

21. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

2, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α`) μετά τη λέξη 

"λειτουργεί" και πριν από τις λέξεις "χάριν του δημοσίου συμφέροντος" προστίθενται οι 

λέξεις "σε δωδεκάωρη βάση". 

22. α. Υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π. που έχουν 

προσληφθεί πριν το 1986, του κλάδου ΔΕ5 Εργοδηγών Σχεδιαστών, κάτοχοι απολυτηρίου 

εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχίου Σχολής Εργοδηγών Σχεδιαστών των σχολών ΑΤΟ 

"Δοξιάδη", τριετούς (3) φοίτησης, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α`), και 

έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά σύμφωνα με το ν. 2470/1997 "Αναμόρφωση μισθολογίου 

της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" στην κατηγορία ΤΕ χωρίς πτυχίο ή 

δίπλωμα Τ.Ε.Ι., εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού 

και του Τ.Α.Π. κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και 

εξομοιούνται με τους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας. 

β. Οι παραπάνω θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση από την 

υπηρεσία των υπηρετούντων υπαλλήλων. 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατέχοντες τις τυπικές προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 εντάσσονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο. 

δ. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στην ως άνω ρύθμιση δεν εξομοιώνονται με τους 

πτυχιούχους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και δεν υπάρχει καμία 

τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση των πτυχίων τους. 

23. Το άρθρο 10 του π.δ. 941/1977 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής: 
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"δ) τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων". 

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο δ` ως εξής: 

"δ) Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο αποτελείται από το Κέντρο 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο οποίο και υπάγονται: 

αα. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, 

προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στους χώρους του, σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, σε σχολεία με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού, 

εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε 

θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ββ. Οι συνεργασίες, ανταλλαγές και εντάξεις στα διεθνή δίκτυα με εκπαιδευτικούς και 

άλλους εθνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ευρώπης, 

η UNESCO το ICOM, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη μελέτη και την οργάνωση 

προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σχετικών με τον εκπαιδευτικό ρόλο του 

μουσείου και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

γγ. Η οργάνωση της επιμόρφωσης των αρχαιολόγων της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε θέματα 

εκπαίδευσης στα μουσεία, παροχή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένη επιστημονική 

υποστήριξη των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την οργάνωση 

εκπαιδευτικών τμημάτων οργανικά ενταγμένων στο σώμα των εφορειών και μουσείων. 

δδ. Η εκπαίδευση αρχαιολόγων και μουσειολόγων ως επιμορφωτών - μουσειοπαιδαγωγών, 

αρμόδιων για τη διεκπεραίωση και παρουσίαση επιστημονικά τεκμηριωμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

εε. Η εκπόνηση ερευνητικού πρωτότυπου έργου σε θέματα της 

αρμοδιότητάς του (αρχαιολογία, αρχαιογνωστικές επιστήμες, εκπαίδευση, 

κοινωνικές επιστήμες, μουσειολογία μουσειογραφία). 

στστ. Η σύνταξη και δημοσίευση μελετών, εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το 

αντικείμενό του, καθώς και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού." 

24.α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 

Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, επιτρέπεται 

η έκδοση του αριθμολαχείου "ΚΙΝΟ" του οποίου αποκλειστικός διαχειριστής ορίζεται ο 

Ο.Π.Α.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα, 

ρυθμίζονται το σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του λαχείου, τον τρόπο διάθεσης 

των εσόδων του και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για 

θέματα αθλητισμού, να ρυθμίζει με απόφασή ταυ ειδικότερα θέματα τεχνικά 

λεπτομερειακού χαρακτήρα σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του λαχείου. 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και του 

Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, κατανέμονται οι 

εισπράξεις του αριθμολαχείου "ΤΖΟΚΕΡ". 

(γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου 

για θέματα αθλητισμού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης και 

ανάκλησης άδειας σε πράκτορες των παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π., τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, τους όρους λειτουργίας των παιχνιδιών και των επιχειρήσεων των 

πρακτόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια). 

25. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α`) μετά την περίπτωση θ`, 

προστίθενται περιπτώσεις ι` και ια` ως εξής: 
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"ι. Η πραγματοποίηση εκθέσεων, συνεδριών και άλλων συναφών εκδηλώσεων λόγου και 

τέχνης και η συνεργασία του με συναφείς φορείς. 

 

ια. Η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας ή κατοχής του θεάτρου με κάθε πρόσφορο τρόπο 

και ιδίως με την ίδρυση εταιρειών ή τη συμμετοχή του σ` αυτές" 

 

26. Στο άρθρο 3 του π.δ. 311/1994 "Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας" 

προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 

 

"9. Για το προσωπικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που έχει την ιδιότητα 

δικηγόρου μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά περί πάγιας 

αντιμισθίας δικηγόρων". 

27.α. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν με απόσπαση στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) ή 

έχουν υπηρετήσει σ` αυτό με απόσπαση που έληξε στις 31 Αυγούστου 1997, επιτρέπεται να 

μετατάσσονται σε θέσεις κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, για τις οποίες έχουν το 

απαιτούμενα προσόντα. 

β. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που 

υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος, γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και 

κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν 

υπάρχει κενή θέση, συνιστάται προσωρινή θέση με την απόφαση της μετάταξης. 

γ. Η μετάταξη γίνεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους 

υπαλλήλους του κλάδου του Υπουργείου Πολιτισμού στον οποίο μετατάσσονται. Ο 

συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στη νέα θέση για όλα τα θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσομένου. Ο μετατασσόμενος υπάγεται στα ταμεία 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται οι υπάλληλοι του κλάδου στον οποίο 

μετατάσσεται. 

28. Με προεδρικό διάταγμ,. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, 

καθορίζονται τα μουσεία που συγκροτούνται ως περιφερειακές υπηρεσίες, άλλες από τις 

κατά τόπον αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων. Με το ίδιο διάταγμα, ρυθμίζονται τα σχετικά με 

την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειακών αυτών υπηρεσιών και τις σχέσεις των 

μουσείων με τις αντίστοιχες εφορίες αρχαιοτήτων. Τη θέση του προϊσταμένου της εφορίας 

και του διευθυντή του μουσείου δεν μπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο. 

29. Ο Υπουργός Πολιτισμού αποστέλλει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής την αιτιολογία του διορισμού των διοικήσεων των νομικών προσώπων επί των 

οποίων εποπτεύει και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που διορίζονται. 

Η θητεία συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται κατά διαφορετικό με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του νόμου 

αυτού λήγει με το διορισμό των νέων οργάνων.» 

 

Μέρος ΙΔ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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23. Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., 

τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182), το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 47 

 Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι ΔΑ.Σ.Ε., που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται 

εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

ένα (1) ακόμη έτος, χορηγουμένη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κατ` εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, να μεριμνήσουν: 

α) για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των 

προϋποθέσεων αυτών, 

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο 

δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από 

είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 

λύονται αυτοδίκαια. 

γ) για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και 

πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων 17 και 18, αντιστοίχως, και αντίστοιχη 

τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, ΔΑ.Σ.Ε. που δεν 

προσάρμοσαν το καταστατικό τους, κατά τα ως άνω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 

1 λύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο 

συμφέρον, 

δ) για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της 

παρ. 2 του άρθρου 23, στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας της 

παραγράφου 1 οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να 

αναλαμβάνουν δασικές εργασίες ανεξαρτήτως της εγγραφής τους ή μη στο Μητρώο. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 

αυτού ΔΑ.Σ.Ε. μεριμνούν για την προσαρμογή του καταστατικού του, εντός της προθεσμίας 

της παραγράφου 1 και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου 

Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 21. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του 

νόμου αυτού ΔΑ.Σ.Ε. παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών 

του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, κατά τα ως άνω. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν 

από τη λήξη της παρατεταμένης θητείας τους -κατά τα ως άνω- και δεν υπάρχουν επιλαχόντα 

μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει τις κενές 

θέσεις με μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι 

μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Αν ο αριθμός των θέσεων 

του Δ.Σ. που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του 

διενεργούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού. 
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3. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 με 

δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) ακόμη μήνες, χορηγούμενη με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 

Ε.ΔΑ.Σ.Ε. μεριμνούν: 

α) για τη διαγραφή από το Μητρώο τους, κατ` ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του 

άρθρου 35, όσων μελών τους δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Δασεργατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ` της 

παραγράφου 1, 

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους, εφόσον αυτά - κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, κατ` 

εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου - είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα από τον 

παρόντα νόμο. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 

λύονται αυτοδίκαια. Αν η προβλεπομένη από την παράγραφο 4 του άρθρου 32, που 

εφαρμόζεται αναλόγως, γνωστοποίηση της διάλυσης στην εποπτεύουσα αρχή και στη Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργείται από τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

γ) για την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

δ) για την εγγραφή τους, μετά από αίτησή τους, στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Κατά τα λοιπά, ως προς τα θέματα της 

προσαρμογής του Καταστατικού, της εγγραφής στο Μητρώο και της παράτασης της θητείας 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και για τις υφιστάμενες κατά την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ενώσεις αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων γ` και δ` 

της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, αντίστοιχα. 

4. ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι μετέχουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 26 του Ν. 

2810/2000 με λοιπά μέλη αγροτικούς συνεταιρισμούς, απασχολούμενους σε οποιοδήποτε 

κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας και οι οποίες Ενώσεις υφίστανται κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε επειδή δεν μετατράπηκαν σε Αγροτικό 

Συνεταιρισμό, είτε επειδή δεν τέθηκαν σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατ` εφαρμογή του 

άρθρου 19 του Ν. 4015/2011, διαγράφονται αυτοδίκαια από την αντίστοιχη Ένωση.» 

 

24. Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., 

τροποποιούνται τα στοιχεία β, γ και δ του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), το οποίο 

έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 13 

Ειδικές Διατάξεις 

 

Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος ορίζονται ως 

ακολούθως: 

α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 

του ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος 

στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει 

την απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. 
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γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 

δ) Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως 

τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει τη δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια από όλους τους 

τρόπους εκμετάλλευσης.» 

 

25. Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., 

τροποποιείται το τρίτο άρθρο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. (Α΄ 145), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο τρίτο 

Παράταση προθεσμιών για Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

 

1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (A` 182) 

παρατείνονται έως την 31η Μαρτίου 2020. 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 27 Σεπτεμβρίου 

2019.» 

 

26. Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., 

τροποποιείται το εξηκοστό έκτο άρθρο της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

«Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

π.δ. 126/1986 (Α` 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που: α. είτε εγκρίθηκε 

το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α` 182), όπως ισχύει, αλλά δεν εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 

2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη, 

β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως 

την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης 

καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν 

το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, 

στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής του στις 

προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο 

δικαστήριο. 

 Στις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 

παρ. 1 του ν. 4423/2016.» 
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27. Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού έβδομου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., 

τροποποιείται το πεντηκοστό έβδομο άρθρο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 84), το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας 

 

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α` 182) παρατείνονται 

έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες των περ. (β), (γ) και (δ) του 

άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α` 44) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 

2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του 

εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83). 

2. Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, έως την 31η 

Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό στην οικεία 

δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο 

καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13 

του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020. 

3. Οι προθεσμίες που παρατείνονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος εκπνέουν για κάθε 

ΔΑΣΕ με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 

4423/2016, οπότε και εκδίδεται αμελλητί η απόφαση της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 

126/1986, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως άνω τρίμηνων προθεσμιών. 

4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έχουν ήδη πλήρως προσαρμοσθεί στις 

διατάξεις του ν. 4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο 

άρθρο 13 του π.δ. 126/1986, πλην της απόφασης της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 

126/1986, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις αυτές 

λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη, για την κατανομή των συστάδων, και τις αιτήσεις των ΔΑΣΕ 

των παρ. 1 και 2 του παρόντος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να χορηγείται νέα 

παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των 

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» 

 

 

Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»  

(Α΄90)» 

 

Μέρος Α’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

 

1. Με το άρθρο πρώτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) 
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αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019  (Α’ 52), που 

έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 72 

 Υποβολή αίτησης 

 

 «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 

1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των 

οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του 

από την αναγκαστική ρευστοποίηση». 

«Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, υποβάλλεται 

αίτηση από καθέναν εκ των συγκυριών. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των 

συγκυριών δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 ή δεν 

υποβάλλουν αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού 

εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 70.». 

 2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ακόμα κι αν με 

τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση με την πρώτη ή αν ο 

αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την προηγούμενη αίτηση. 

«3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν 

με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγράφει και 

ακολούθως να επανυποβληθεί. Η προθεσμία επανυποβολής της αίτησης για τη διόρθωση 

ελλείψεων ή σφαλμάτων, είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ενημέρωση του οφειλέτη από 

τον πιστωτή, σχετικά με την αναγκαιότητα διαγραφής και επανυποβολής της, η οποία 

ενημέρωση λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική 

υποβολή της αίτησης. Μέχρι την επανυποβολή και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα 

η μερών από την οριστική υποβολή της αρχικής αίτησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 78.». 

 4. Η αίτηση περιέχει: 

 α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 

διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, 

τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. 

 γ) Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από 

οποιαδήποτε πηγή και αιτία. 

 δ) Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί 

υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, 

την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους 

συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή. 

 ε) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων ε` και στ` της παραγράφου 1 

του άρθρου 68, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

 στ) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, 

πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια 

κατοικία του αιτούντος. 
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 ζ) Κατάλογο των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 

του άρθρου 68, έκαστος των οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ. 

«η) Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή 

του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 (A` 130) λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία 

πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από 

τη ρευστοποίηση κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των 

οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 

(A` 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α` 246) ή τον ν. 4469/2017 (Α` 62), ούτε 

υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές, γγ) εφόσον έχει συμπράξει 

πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη σύνταξη της αίτησης, αναφορά του ονόματος και του 

μητρώου του πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να είναι αναγκαίο αυτός να προσυπογράφει 

την αίτηση. 

 θ) Εφόσον επιθυμεί να συμβληθεί εγγυητής, πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου ως εγγυητή 

(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου). Η διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε περίπτωση δήλωσης συγκυριών.». 

«5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους 

νομίμους αντιπροσώπους τους και τον τυχόν προτεινόμενο εγγυητή. Σε περίπτωση διακοπής 

της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο, για δε 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 παράγραφος 1 λαμβάνεται υπόψη το ατομικό 

εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο κατά τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα 

μέλη που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να 

έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριντην υποβολή της αίτησης του άρθρου 72.». 

6. Ο αιτών συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτησή του με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή 

αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής, 

 β) αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης 

και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο 

υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο. 

 Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο 

ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας. 

7. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της 

φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, τη σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη και τον 

προτεινόμενο εγγυητή, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: 

 α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), 

 β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) του 

τελευταίου έτους, 

γ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), 

δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

του τελευταίου φορολογικού έτους, 

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του 

τελευταίου φορολογικού έτους, 

στ) κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντος, που 

αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. 
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 Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την 

τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 

υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων 

προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την 

οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής. 

8. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα: 

 α) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες είναι 

επιδεκτικές ρύθμισης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 68, το οφειλόμενο ποσό ανά 

πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε 

οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, 

 β) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους, 

γ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

του αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή τους. 

 9. Αν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7 και 8 δεν ανακτηθούν αυτόματα από τις 

αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο, τότε υποβάλλονται από τον αιτούντα. 

 10. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία, ο αιτών παρέχει άδεια στους συμμετέχοντες 

πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του, 

τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων 

δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς 

της συνολικής διαδικασίας του παρόντος Μέρους. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου 

συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 

1059/1971 (Α` 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α` 

170). Η άρση του τραπεζικού απορρήτου του προηγούμενου εδαφίου αφορά χρονική 

περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί 

μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη συναινετική ή 

δικαστική ρύθμιση. Η άρση του φορολογικού απορρήτου κατά το δεύτερο εδάφιο αφορά 

χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης 

και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης του άρθρου 74 ή 

την αμετάκλητη περάτωση της δίκης του άρθρου 77. Έναντι του Δημοσίου η άρση του 

απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης. 

 11. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) του αιτούντα και 

των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την 

πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο αιτών 

ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης 

δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986. 

 12. Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 11 

είναι ψευδής, τότε, εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η 

δικαστική ή η εξώδικη ρύθμιση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων 

των δικαιωμάτων βάσει της ρύθμισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την οφειλή που 

προκύπτει από την αρχική σύμβαση μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο 

θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή 

επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%). Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 80 

εφαρμόζεται αναλόγως. Η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει με αναδρομική ενέργεια την 

απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η συνεισφορά του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, αν 
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αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία. Σε 

αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο αναζητά από τον αιτούντα την καταβληθείσα συνεισφορά, 

η οποία επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%) από τον χρόνο καταβολής της. 

 13. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, 

που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α` 288). Αν για οποιονδήποτε 

λόγο η διαδικασία του παρόντος Μέρους δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της 

διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 14. Η αίτηση, μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας κατά το άρθρο 73, μεταγράφεται με 

επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο 

κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος. 

 

2. Με το άρθρο δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) 

τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου 

της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄75), που κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), που έχει ως 

εξής:  

 

«Άρθρο 2 

 Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων 

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

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

δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη 

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

των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των 

βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

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

Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που 

εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

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

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

Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως 

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

που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 

εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του 

προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους 

που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς 

και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού 

Δημοσίου. 

Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για 

οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 

2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες 

111



βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη 

Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 

1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται 

προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και 

προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου. 

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

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

τους» το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

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

εφαρμογή του παρόντος. 

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

άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» 

 

Μέρος Β’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

3. Με το άρθρο ένατο αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (A' 76), που έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο πρώτο 

 Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία 

υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης 

 

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

εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 

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

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

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

(λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών 

και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών». 

Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης 

διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του 

Πολίτη. 

 2. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των 

κατηγοριών που μνημονεύονται στην παρ. 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά με την έκδοση σχετικής 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση δύναται να εκδίδεται 

κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από 

ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών της 

ως άνω εταιρείας απολύμανσης. 
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«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των 

καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών 

(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών 

τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης 

αυτής». 

 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α` 790) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί από 

ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) ως κέντρο διανομής θεωρείται το 

φυσικό κατάστημα». 

«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 απάτην 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». 

 6. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με 

τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ` οίκον ή παράδοσης στο 

κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.» 

 

Μέρος Γ’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

4. Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται το άρθρο 103 του ν. 

4172/2013 (Α’ 167), το οποίο έχει ως εξής: 

  

«Άρθρο 103 

 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό 

 1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, 

ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, 

για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των 

οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας «και ως τέτοιος νοείται 

μία μοναδική αξία ( ποσό ) αναφοράς.» 

 β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν 

επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, 

υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της 

αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 

 2. Η νέα διαδικασία - μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου 

κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου 

όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, 

δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017. 
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 3. Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα 

πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις 

προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της 

ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και 

μισθών. 

4. α. Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου 

ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης 

με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών 

και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της 

εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισμό από 

επιτροπή, που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

 β. Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι: 

 αα) εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή 

ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό 

επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της 

διαβούλευσης, 

ββ) εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές 

οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική 

Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς και 

καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης. 

 5. α. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 

του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών 

και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ.. 

β. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης είναι: 

αα) η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 

κάθε έτους προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ 

των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ-

Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (IN. 

ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ) να συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για την 

αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με 

εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες λαμβάνοντας 

υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, 

ββ) ο σχηματισμός φακέλου με τις ανωτέρω εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και 

ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και 

ημερομισθίου και αποστολή αυτού προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της 

παραγράφου 4 του παρόντος, για την έκφραση της γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος 
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και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος 

νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, 

 

 γγ) η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου προς τους 

λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του παρόντος, με 

πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, το αργότερο μέχρι τη 15η Απριλίου κάθε έτους σε 

σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού και ημερομισθίου, 

 δδ) η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών, 

ερευνητικών φορέων υπό του α` ανωτέρω εδαφίου, το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 

κάθε έτους, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη 

από αυτό του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με επιτροπή 

αποτελούμενη από πέντε (5) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και 

κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων, που 

ορίζονται δύο (2) από αυτούς από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, με κοινή απόφαση τους. Ο ορισμός τους έχει διάρκεια τρία (3) έτη. 

Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του 

νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να περιέχει 

ιδίως τη συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών 

εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του 

προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα 

διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να 

διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς φορείς του εδαφίου 

αα) της παρούσας παραγράφου, 

 εε) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η 

Μαΐου κάθε έτους και διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, 

που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 5α του παρόντος, προς διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και 

 στστ) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και 

τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 6. Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης καθώς και όλες οι εκθέσεις, τα υπομνήματα και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης που αφορά την ανωτέρω διαδικασία δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αφάλισης και Πρόνοιας. 

 7. α. Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον 

κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτων, 

λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε 

κατά την ανωτέρω διαδικασία. 

 β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού 

του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους 

εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
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 «8. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου κατά το έτος 2018, οι 

προθεσμίες της παραγράφου 5 και της περίπτωσης α` της παραγράφου 7 καθορίζονται ως 

εξής: 

 α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, 

κατά την υποπερίπτωση αα ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα εντός 

του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του 2018. 

 β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερίπτωσης αα` της περίπτωσης β` της 

παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του 2018. 

 γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την 

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών 

εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερίπτωση γγ` της 

περίπτωσης β` της παραγράφου 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου του 

2018. 

 δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς 

και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος 

Διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση δδ` της περίπτωσης β` της παραγράου 5, λαμβάνει 

χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου του 2018. 

 ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερίπτωση εε` της 

περίπτωσης β` της παραγράφου 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018. 

 στ) Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του 

κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περίπτωση α` της παραγράφου 7, 

λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του 2019. 

 ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος 

άρθρου.» 

 «9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες 

της παρ. 5 και της περ. α` της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής: 

 α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, 

κατά την υποπερ. αα` της περ. β` της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου 

δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα` της περ. β` της παρ. 5 λαμβάνουν 

χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου. 

 γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την 

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών 

εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ` της περ. β` της 

παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου. 

 δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς 

και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος 

Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ` της περ. β` της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως 

την 30ή Νοεμβρίου. 

 ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε` της περ. 

β` της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου. 
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 στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου 

ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α` της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του 

τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021. 

 ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.» 

 

Μέρος Δ’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

 

5. Με το άρθρο δέκατο έβδομο της από 1.5.2020 ΠΝΠ τροποποιείται το άρθρο τέταρτο της 

από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 75) , όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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. 

1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (E.K.E.A), 

στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας 

Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς 

και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς 

υπαλλήλους που με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται για τη λειτουργία των 

φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου της κεντρικής υπηρεσίας του, 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 παρ. 2α 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. 

2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, 

εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 

2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Μαΐου 

2020. 
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 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.» 

 

6. Με το άρθρο  δέκατο ένατο της από 1.5.2020 ΠΝΠ τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 

4683/2020 (A’ 83), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 3 

 Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

 Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες: 

 1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου, 

 2. Νοσηλευτή, 

 3. Τεχνικού Συνεργείου, 

 4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και 

 5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της 

προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος 

και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.» 

 

 

Μέρος Ε’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

 

7. Με το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται η περ. β της παρ. 3 

του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) με την προσθήκη υποπερ. ζζ΄, το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 16 

 Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 1. Ο Επιχειρησιακός Στόχος της Διεύθυνσης είναι η εισήγηση και η μέριμνα για την ορθή και 

ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως σε 

ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης, σε διαδικασίες διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού, σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και στην 

κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (σχεδιασμός διαδικασιών και 

έλεγχος της υλοποίησής τους). 
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 2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται από τα εξής τρία (3) 

Τμήματα: 

 α) Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

β) Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας. 

 γ) Τμήμα Κινητικότητας. 

 3. α) Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης: 

 αα. Ο σχεδιασμός πολιτικής και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τα 

ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως σε θέματα που 

αφορούν σε διορισμό/πρόσληψη, μονιμοποίηση, προαγωγές, επιλογές προϊσταμένων, λύση 

υπαλληλικής σχέσης. 

ββ. Ο σχεδιασμός πολιτικής και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τα 

ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και σταδιοδρομία των υπαλλήλων και 

προϊσταμένων του δημόσιου τομέα. 

γγ. Ο σχεδιασμός προτύπων πιστοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 δδ. Χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης ειδικών κατηγοριών προσωπικού καθώς 

και των όρων και προϋποθέσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 εε. Χειρισμός θεμάτων συλλογικών οργάνων της διοίκησης, ιδίως σε θέματα σύστασης, 

συγκρότησης και λειτουργίας. 

 στστ. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις αρμόδιες μονάδες διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού των φορέων του δημόσιου τομέα. 

 β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας: 

 αα. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου των πειθαρχικών 

διαδικασιών για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

 ββ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 γγ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των δημόσιων υπαλλήλων. 

 δδ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας (Ορθής Διοικητικής 

Συμπεριφοράς) των δημόσιων υπαλλήλων. 

 εε. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις αρμόδιες μονάδες διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού των φορέων του δημόσιου τομέα σχετικά με την ενίσχυση της πειθαρχικής 

ευθύνης. 

 

 στστ. Η μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό και τον έλεγχο της τήρησης του χρόνου 

εργασίας των υπαλλήλων και του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. 

 γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Κινητικότητας: 

 αα. Ο σχεδιασμός πολιτικής και έλεγχος εφαρμογής της σε ζητήματα κινητικότητας 

ανθρώπινου δυναμικού και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης. 

 ββ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την κινητικότητα 

του ανθρώπινου δυναμικού. 
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 γγ. Η σύμπραξη στις διαδικασίες εφαρμογής της πολιτικής για την κινητικότητα, ιδίως ο 

καθορισμός προτεραιοτήτων και ο ετήσιος προγραμματισμός κινητικότητας για τους φορείς 

του δημόσιου τομέα. 

 δδ. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου υπηρεσιακών 

μεταβολών για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης (απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη). 

 εε. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις αρμόδιες μονάδες διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού των φορέων του δημόσιου τομέα.» 

 

8. Με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ τροποποιείται το τεσσαρακοστό τρίτο 

άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με την προσθήκη παρ. 8, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 1. Έως τις 31η 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 παρ. 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 περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α` 147),». 

 β) Στην παρ. 10 του τριακοστου 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». 
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 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 

αιτήματος 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, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για 

λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.». 

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 απάτην 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 αιτήματος 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, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για 

λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.» 

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 
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προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων 

για την προστασία της δημόσιας υγείας.» 

 

9. Με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται το άρθρο 79 του ν. 

4674/2020 (Α΄ 53), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 79 

 Μεταβατικές διατάξεις 

 1. Ειδικά για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας, οι 

αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 31 

Μαΐου 2020. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης 

άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, με μόνη εξαίρεση τις 

αποφάσεις μετάταξης οι οποίες έχουν σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή 

αποσπάσεις για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου αξιολόγησης της αίτησης. 

 Κατ` εξαίρεση για τον Α` κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης 

εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 2. Δεν ανασυγκροτούνται και δεν καταργούνται υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος τριμελή όργανα αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, 

εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιούνται 

με το άρθρο 47 του παρόντος, για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων 

κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους εξής συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων 

ευθύνης: 

 33% για την ομάδα κριτηρίων (α), 

33% για την ομάδα κριτηρίων (β), 

34% για την ομάδα κριτηρίων (δ). 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 87 έως 89 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιούνται 

με το άρθρο 48 του παρόντος, για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων 

κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές για όλα τα επίπεδα 

θέσεων ευθύνης ως εξής: 

 33% για την ομάδα κριτηρίων (α), 

 33% για την ομάδα κριτηρίων (β), 

 34% για την ομάδα κριτηρίων (δ). 

 5. Άδειες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 και τον ν. 3584/2007, καθώς 

και το π.δ. 410/1988, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα, 

συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού δικαιούμενων αδειών 

σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος. 

 6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περίπτωσης α` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α` 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 53 

του παρόντος, αρχίζει την 1η.4.2020 και λήγει στις 30.9.2020. 

 7. Για την έκδοση κάθε εκκρεμούς απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων της 

Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 

4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος 

Υπουργού Οικονομικών. 
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 8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α` 224), όπως 

τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν και για τον Α` κύκλο κινητικότητας 

έτους 2019.». 

 9. Για τους προσληφθέντες με την υπ` αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος 

υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε οποιονδήποτε 

ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος 

πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισμού και προσμετράται για τη 

συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.» 

 

Μέρος Ζ’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

10. Με το άρθρο τριακοστό πέμπτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, 1) τροποποιείται η περ. α΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112) και 2) στο ίδιο άρθρο 

6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α, το οποίο άρθρο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 6 

 Εγγραφές σε νηπιαγωγεία 

 1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο (2) ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) 

περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν 

ηλικία πέντε (5) ετών, για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η δεύτερη ηλικία 

(προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής 

συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών. 

2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι δυο (22) νήπια-προνήπια. 

  3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής 

Επιτροπή που είναι αρμόδια για την διενέργεια των εγγραφών. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, και δύο 

(2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη. 

 4. Για την εγγραφή των νηπίων και των δύο (2) ηλικιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο 

νηπιαγωγείο εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

 α) «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου»  του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι 

γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο 

νηπιαγωγείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: 

αα) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας, ββ) το Ατομικό Δελτίο 

Υγείας Μαθητή και γγ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι 

έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι 

γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια 

δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. 

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής 

περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή. 
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 β) Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για 

την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

 γ) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο 

Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει δύο (2) 

καταστάσεις: ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων και τις 

αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 «δ) Αν ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) σε ένα τμήμα, ο 

Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο 

διαθέσιμη αίθουσα. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα, 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής, η οποία για τη διατύπωση της 

εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών των όμορων 

νηπιαγωγείων. Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο 

διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αποστέλλει πίνακα 

με τα ονόματα των νηπίων-προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας 

του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων. Η Επιτροπή προβαίνει 

σε κλήρωση μεταξύ των νηπίων-προνηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο 

αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους είκοσι δύο (22) σε τμήμα. Τα νήπια-προνήπια 

που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα 

νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Τα νήπια αδέλφια μαθητών που φοιτούν 

στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται 

της ανωτέρω διαδικασίας. Οι αντίστοιχες εξαιρέσεις μετακίνησης ισχύουν και για την 

πλήρωση θέσεων προνηπίων, αν παραμένουν κενές θέσεις μετά από την εφαρμογή της 

προαναφερθείσας διαδικασίας εγγραφής νηπίων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ενημερώνει το νηπιαγωγείο αποχώρησης και τα νηπιαγωγεία υποδοχής.  "Ο Διευθυντής ή ο 

Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα 

σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό 

πίνακα των μαθητών:  αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο, 

 ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,  γγ) που αποχωρούν, καθώς και 

των σχολείων εγγραφής τους." Αν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι 

αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των είκοσι δύο (22) νηπίων ανά 

τμήμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο μέγιστος αριθμός 

των νηπίων-προνηπίων ανά τμήμα μπορεί να ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25) μαθητές. Η 

ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου.». 

4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α` της παρ. 4 μπορεί 

να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα 

δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». 

 5. Ως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο νοείται η πρώτη καταχώρηση των στοιχείων του νηπίου- 

προνηπίου στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, 
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Έρευνας και Θρησκευμάτων από 10 έως 20 Ιουνίου. Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του 

νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα. 

 6. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο νηπιαγωγείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η 

εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή νηπιαγωγείο στο οποίο 

υπάρχει κενή θέση. 

7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου 

ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α` 

τάξη του δημοτικού σχολείου. 

 8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο 

μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει 

την ηλικία των επτά (7) ετών. 

 9. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στο νηπιαγωγείο αφού προσκομίσουν ληξιαρχική 

πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένα, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 

 10. Σε περίπτωση κατά την οποία η εγγραφή του ανήλικου αλλοδαπού νηπίου λαμβάνει 

χώρα με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 

(Α` 80), το νηπιαγωγείο συνεργάζεται με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή για τη 

συμπλήρωση αυτών. Ειδικότερα, το νηπιαγωγείο: 

 α) Ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με τις ελλείψεις στα έγγραφα και παρατείνει 

την προθεσμία προσκόμισής τους σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου, 

 β) Υποδεικνύει τους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται από σχετικές εγκυκλίους, στους οποίους 

μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών και 

υποστηρίζει κατά το δυνατόν τη σχετική διαδικασία, 

 γ) Ενημερώνει πάραυτα τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο 

των σχετικών εκκρεμοτήτων, ο οποίος είναι αρμόδιος για την οριστική διευθέτηση του 

ζητήματος σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές της πολιτείας. 

 11. Οι αδήλωτοι μαθητές και μαθήτριες εγγράφονται εφόσον κατά την κρίση της Διεύθυνσης 

του νηπιαγωγείου έχουν τη νόμιμη ηλικία. Στη συνέχεια γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες 

από τους γονείς/κηδεμόνες για να εγγραφούν στα Μητρώα ή Δημοτολόγια του δήμου. Εάν 

μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγγραφή στα Μητρώα ή 

Δημοτολόγια των μαθητών αυτών, η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου υποβάλλει στον οικείο 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκθεση για τις ενέργειες που έχουν γίνει στην οποία 

αναφέρεται το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. 

 12. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών 

και δεν έχουν πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται και η 

Διεύθυνση του νηπιαγωγείου συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 

ιατροκοινωνικά κέντρα, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα καθώς 

και φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή. 

Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο 

Υγείας του μαθητή εντός τριμήνου. 
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 13. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τους 

Διευθυντές ή τους Προϊστάμενους των νηπιαγωγείων και η κατανομή των νηπίων γίνεται από 

τους συλλόγους διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων. Η κατανομή γίνεται με τρόπο 

ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων και προνηπίων 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των 

μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το νηπιαγωγείο του 

συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να εξασφαλίζεται 

η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών. 

 14. Η διαδικασία εγγραφής μαθητών στα πειραματικά νηπιαγωγεία ορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 15. Εγγραφές μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γίνονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τις μονάδες αυτές. 

16. Σε κάθε περίπτωση, σε νηπιαγωγεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο 

ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) ανά τμήμα. 

 

11. Με την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού πέμπτου της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται 

η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 7 

 Εγγραφές σε Δημοτικά Σχολεία 

 1. Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου 

του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το 

Νηπιαγωγείο. 

"Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό 

κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του 

Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή 

του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο 

νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 

εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό." 

2. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι δυο (22). 

  3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη 

διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. 

Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο 

(2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη. 

 4. Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α` Τάξη του δημοτικού 

σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 

 α) «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου»  του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι 

γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο 

δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, 

προσκομίζοντας: αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, ββ) αποδεικτικό στοιχείο από 

το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή 

και δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα 

προβλεπόμενα εμβόλια. 
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Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 

γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό 

κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.» 

 β) Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό 

γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ. 

 γ) Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο 

Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει 

ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων 

ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22) σε ένα τμήμα ο Διευθυντής 

του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 

λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο 

οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα, ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης 

οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α`τάξη των όμορων 

δημοτικών σχολείων. 

 Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, 

ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν 

στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων 

σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι 

ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους είκοσι δύο (22) σε τμήμα. 

 Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που 

φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, 

εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών.   "Ο Διευθυντής 

ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για 

τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό 

πίνακα των μαθητών:  αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,  ββ) που 

αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους." Αν μετά την ολοκλήρωση των 

παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των 

είκοσι δύο (22) μαθητών ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα μπορεί να ανέρχεται στους είκοσι 

πέντε (25). Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Ιουνίου. 

 5. Ως εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του μαθητή 

στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 10 έως 20 Ιουνίου. 

 6. Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των 

σχολικών αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 και της περιπτ. 1β του κεφ. Γ` του 

άρθρου 20 του παρόντος. 

 7. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο δημοτικό σχολείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές 

με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η 
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εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο στο οποίο 

υπάρχει κενή θέση. 

8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α` τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του 

άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς 

λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας 

ή δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της 

δικαιολογημένης καθυστέρησης. 

 9. Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, ημεδαποί ή αλλοδαποί μαθητές 

εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει 

στην Ελλάδα ή σε μικρότερη αν οι γονείς/ κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Η 

αντιστοιχία των τάξεων ξένων σχολείων του εξωτερικού προς τις τάξεις του ελληνικού 

δημοτικού σχολείου καθορίζεται με κοινή απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας, Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας. Η αντιστοιχία αυτή αποτελεί συγχρόνως και ισοτιμία των Τίτλων 

Σπουδών, η οποία βεβαιώνεται από τον Διευθυντή του σχολείου ή τον Προϊστάμενο ή από 

τις προϊστάμενες του σχολείου αρχές. Αν οι μαθητές δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

την ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησής τους σε ελληνικό 

σχολείο μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα της ελληνικής γλώσσας σε τάξη την οποία 

προτείνει με απόφαση ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

 10. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α` τάξη αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη 

γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 

παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Στις υπόλοιπες τάξεις οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται 

καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης. 

 11. Σε περίπτωση κατά την οποία η εγγραφή του ανήλικου αλλοδαπού λαμβάνει χώρα με 

ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014, το 

σχολείο συνεργάζεται με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή για τη συμπλήρωση αυτών. 

Ειδικότερα, το σχολείο: 

 α) ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με τις ελλείψεις στα έγγραφα και παρατείνει 

την προθεσμία προσκόμισής τους, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου, 

 β) υποδεικνύει τους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται από σχετικές εγκυκλίους, στους οποίους 

μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών και 

υποστηρίζει κατά το δυνατόν τη σχετική διαδικασία, 

 γ) ενημερώνει πάραυτα τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο 

των σχετικών εκκρεμοτήτων ο οποίος είναι αρμόδιος για την οριστική διευθέτηση του 

ζητήματος σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές της πολιτείας. 

 12. Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα 

εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό Μετεγγραφής 

που εκδίδεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου. Η χορήγηση του 

Αποδεικτικού Μετεγγραφής είναι υποχρεωτική, όταν οι γονείς/ κηδεμόνες καταθέσουν 

σχετική αίτηση. 

 13. Οι αδήλωτοι μαθητές εγγράφονται εφόσον κατά την κρίση του Διευθυντή ή του 

Προϊσταμένου του σχολείου έχουν τη νόμιμη ηλικία και στη συνέχεια γίνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες από τον Διευθυντή και τους γονείς/κηδεμόνες για να εγγραφούν στα 

Μητρώα και Δημοτολόγια του δήμου. Εάν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν έχει 
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ρυθμιστεί η εγγραφή στα Δημοτολόγια και Μητρώα των μαθητών αυτών, ο Διευθυντής ή ο 

Προϊστάμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκθεση για 

τις ενέργειες που έχουν γίνει για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών στην οποία αναφέρεται 

και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. 

 14. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών 

και δεν έχουν πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται, και η 

Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, 

τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά 

κέντρα καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου 

Υγείας του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν 

το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή εντός τριμήνου. 

 15. Στα σχολεία που λειτουργούν σε κοινωφελή ιδρύματα δημόσιας ή ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας οι εγγραφές των μαθητών ορίζονται από το καταστατικό του ιδρύματος. Οι 

κενές θέσεις μπορούν να συμπληρώνονται από άλλους μαθητές, μετά από έγκριση του 

αρμόδιου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 16. Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α` τάξης συγκεντρώνονται 

από τους Διευθυντές ή τους Προϊστάμενους των σχολείων. Η κατανομή των μαθητών σε 

τμήματα γίνεται ισομερώς αλφαβητικά και ανά φύλο από επιτροπή που αποτελείται από 

τους διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων και έναν εκπαιδευτικό του κάθε σχολείου 

που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την 

κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το σχολείο του 

συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να εξασφαλίζεται 

η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών. 

 17. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραματικά δημοτικά σχολεία ορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 18. Εγγραφές μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φοίτηση στις μονάδες αυτές. 

19. Σε κάθε περίπτωση, σε δημοτικά σχολεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο 

ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) ανά τμήμα. 

 8. Η ισχύς των παραγράφων 5 και 6 αρχίζει: 

 α) για την εγγραφή στην Α`τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2019-2020, 

 β) για την εγγραφή στην Β` τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2020-2021, 

 γ) για την εγγραφή στη Γ` τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2021 - 2022, 

 δ) για την εγγραφή στη Δ` τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2022- 2023, 

 ε) για την εγγραφή στην Ε` τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2023- 2024 και 

 στ) για την εγγραφή στη ΣΤ` τάξη του δημοτικού σχολείου από το σχολικό έτος 2024-2025» 

 

12. Με το άρθρο τριακοστό έβδομο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 

του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 12 

 Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περίπτωση στ` του άρθρου πρώτου της 
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από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α` 42), και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η 

προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών 

α` και β` κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης. 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών 

απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας 

ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω 

των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή 

των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και 

παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον 

ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. 

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με 

μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές 

δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις 

και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα 

εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 3. 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 την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και 

κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες 

νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση 

αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης 

περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε 

αναπροσαρμόζονται και ισχύουν». 

 4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων 

αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α` και β` κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή 

εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της περίπτωσης 

β` της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α` 134), όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 9 του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α` 167). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται 
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στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η 

σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.» 

 

Μέρος Η’: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας 

 

13. Με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται το εξηκοστό τρίτο 

άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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 (A` 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 περ. (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 μετά 

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 έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, 

δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως 

προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου. Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, 

δύνανται, ομοίως, να ανασταλούν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών: 

αα) επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές 

καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και 

έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020, 

αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 

οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο 

ή με ειδικές καταστάσεις, 

αγ) πλοίων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α` 23) μετά την 1η 

Μαρτίου 2020. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν από κοινού την ημερομηνία έναρξης αναστολής της 

σύμβασης ναυτολόγησης, η οποία δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δρομολογίων 

ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν 

μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη 

μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων 

αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι της 21ης Μαρτίου 2020, σύμφωνα 
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με την υπ` αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β` 944). Για τα πλοία 

που δεν έχουν εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων 

για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και 

η αναστολή συμβάσεων ομοίως δηλώνεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη και 

δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο 

αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών 

καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να 

εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα, 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, επιβατηγών - οχηματαγωγών και φορτηγών 

- οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών, τουριστικών ή διεθνών πλόων, των 

οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 

2020, 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) Οι ναυτικοί των περ. α` έως γ` λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση 

ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται μέσω έκτακτης 

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του 

τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και της υπ. αρ. 

2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β` 1138). Η ανωτέρω 

επιχορήγηση καταβάλλεται στον Οίκο Ναύτου, μέσω έκδοσης εντάλματος από τη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν 

υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε 

κράτηση. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
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παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Ως δικαιολογητικά έκδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού 

έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής: 

 ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν αναλυτικής πρότασης του 

Οίκου Ναύτου, 

 ζβ) αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, 

 

 ζγ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που θεωρείται από τον Διευθυντή 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου και περιλαμβάνει κατά στήλη: 

 i) τα στοιχεία λογαριασμού του Οίκου Ναύτου (επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, ταχυδρομική και 

ηλεκτρονική διεύθυνση), 

 ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο, 

 ζδ) βεβαίωση Τράπεζας με τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού του Οίκου Ναύτου σε 

μορφή IBAN. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Οίκο Ναύτου στην αρμόδια για την 

έκδοση του χρηματικού εντάλματος Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. 

 Τα αδιάθετα ποσά, μετά από την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου, επιστρέφονται έως το 

τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α` 52), με μέριμνα 

του Οίκου Ναύτου, και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου 

Ναύτου», αποτελώντας έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.». 

 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 καταχώριση 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. 

Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της περ. γ`, οι οποίοι δεν έχουν 

λάβει σχετική ενημέρωση από τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής, 

αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές και να συμπεριλαμβάνονται στους 

καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου των σχετικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό 

φυλλάδιο από Λιμενικές Αρχές. 
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 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 την οποία 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 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επεκτείνεται η χρονική περίοδος της 

εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19. 

4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 

2 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική 

αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Επί των λοιπών διατάξεων 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

1. Με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), και 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. Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις 
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αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των 

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

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

περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

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

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

και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

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

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση ποσοστού 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας 

που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται 

μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή 

δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι 

οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».  

 

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το δεύτερο άρθρο 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο δεύτερο 

 Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

 1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ 

νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική 

καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. 

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή 

και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και 

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 

 2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 

μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει 

ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο 

εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης 
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εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19. 

 3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει 

πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφά- σεων που 

έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινή- του, ή 

και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για 

τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε 

επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των 

προϋποθέσεων της παρ.2. 

4.  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.».  

 

3. Με την παρ. 2 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 

4684/2020 (Α’ 86), που έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 3 

 Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό όρους  

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον 

μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α` 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης 

ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο 

φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον 

ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παραγράφου 1 ή της 

παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων 

και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου. 

 2. 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.».  

 

4. Με την παρ. 3 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 4 του 

εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), 

όπως αυτή  κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 και έχει ως εξής:  
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«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 

2 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική 

αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.». 

 

5. Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 

που έχει ως εξής: 

 

«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 

31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν 

αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 „ καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 

29η.5.2020.». 

 

6. Με το άρθρο 8 τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), που έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 40 

 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας 

και περί Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης αυτής 

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από εταιρία με μετοχές εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή με μετοχές που έχουν ενταχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, τη σύγκληση γενικής 

συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφοι 2 έως 4 του ν. 4548/2018 (Α` 104). 

2. Αν συντρέχει περίπτωση έλλειψης διοίκησης εταιρίας με μετοχές εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή με μετοχές που έχουν ενταχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, η οποία δεν έχει θεραπευτεί 

με τη διάταξη του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 ή με την εφαρμογή άλλης διάταξης ειδικής 

νομοθεσίας για ειδικούς τύπους εταιριών, ή περίπτωση παρακώλυσης, από μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, διενεργούμενου διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου στον 

οποίο η εταιρία έχει υπαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή σύγκρουσης των 

συμφερόντων ενός ή περισσότερων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκείνα 

της εταιρίας, ή σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι, η παραμονή 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την ομαλή 

λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συμφέροντα των επενδυτών, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το 

άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη μερική ή 

συνολική προσωρινή αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού. 

3. Έργο της προσωρινής διοίκησης είναι αποκλειστικά η διενέργεια των αναγκαίων 

διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας μέχρι την 

εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση και/ή την επίτευξη εξυγίανσής της 

με βάση το δίκαιο που τη διέπει. Η ευθύνη των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται 

σύμφωνα με την παρούσα, σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε χρόνο προγενέστερο της 
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αποδοχής του διορισμού τους και αφορά αποκλειστικά τις πράξεις ή παραλείψεις που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της προσωρινής διοίκησης. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από τον 

Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) ή από την Τράπεζα της Ελλάδος.». 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

1. Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 100 

του ν. 3852/2010 (Α’ 87), το οποίο έχει ως εξής :  

 

«Άρθρο 100 

Προγραμματικές Συμβάσεις 

1 α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς 

και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι 

περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι 

περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 

προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 

6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, 

καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. 

ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ 

τους ή και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 

4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις 

προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική 

σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων 

είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται 

στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225.  

β. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με 

οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, 

επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 

Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και 

εργατούπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να 

επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 

γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της 

περίπτωσης α` και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν 

κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, 

138



θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 

(ΦΕ Κ 23 Α`), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις 

περιπτώσεις ε`, στ` και ζ` του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με 

αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. 

δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με 

αντικείμενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των 

φορέων της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α 87) και αστικών 

μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου 

τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται για δράσεις 

πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους από την 

Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι 

ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της παρ. 7 

του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα 

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ και ε του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που 

συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται 

οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 

προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς και οι 

διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α 245). Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων 

δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για 

δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της 

παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αυτής και 

δήμου, ο οποίος δεν έχει τεχνική επάρκεια ή σε δήμους που έχουν τεχνική επάρκεια, δεν 

διαθέτουν όμως τεχνικό υπάλληλο της απαιτούμενης ειδικότητας, να αναλαμβάνει τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων 

μελετών του δήμου αυτού. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ` 

αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, ισχύουν οι 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α` 147). 

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο 

σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή 

των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους 

θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής 

σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την 

εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος 

αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Όργανο 

παρακολούθησης της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα να 

ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε 

βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. 

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να 

ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την 

ολοκλήρωση του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 
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γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, 

εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο. 

δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με 

αντικείμενο δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας μεταξύ των 

φορέων της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α 87) και αστικών 

μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου 

τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται για δράσεις 

πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους από την 

Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την εκτέλεση των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων οι 

ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου, κατά την έννοια της παρ. 7 

του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα 

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ και ε του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που 

συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Με την παρούσα δεν θίγονται 

οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 

προστασίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς και οι 

διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α 245). Στο πλαίσιο των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων 

δεν επιτρέπεται η πιστοποίηση ή εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων οργανώσεων για 

δραστηριοποίηση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της 

παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά 

ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων 

φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου 

τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση. 

4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται 

η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση 

της Χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. 

5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και 

υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση 

μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση 

και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών 

λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα 

γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική 

σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να 

επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, 

προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος. 

6. ΟΤΑ α` και β` βαθμού, σύνδεσμοι δήμων, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να 

συμβάλλονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων για τη συμμετοχή τους σε 

συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

τους.». 

 

2. Με την παρ. 8 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), το οποίο έχει ως εξής :  

 

«Άρθρο 25 

Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 

1. Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη Ζώνη λιμένα, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς 

του δημόσιου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των 

Ο.Τ.Α., Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και 

επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  που εποπτεύονται από το Δημόσιο. 

2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και 

οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

3. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηματοδότησης, τα 

χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων ή παροχής υπηρεσιών, 

καθώς και το αρμόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν.». 

 

3. Με την παρ. 9 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 

72 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής :  

 

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού. 

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση 

προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

γ) Προελέγχει τον απολογισμό. 

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, 

των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση 

υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο 

δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη 

απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς 

καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 
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ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 

η)Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις 

του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή 

της. 

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή 

της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε 

εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 

κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, 

εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 

εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την 

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. 

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες 

μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι 

οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή 

τους. 

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, 

καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία 

αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε 

ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με 

απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 
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του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή 

του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

κ) Αποφασίζει για: i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 

174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ 

κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού 

συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την 

παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. 

v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς 

επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών ,των απολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και 

επιχειρήσεων του δήμου. 

κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.». 

 

4. Με το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 69 του ν. 4509/2017, 

το οποίο έχει ως εξής:   

 

«Άρθρο 69 

 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, 

Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ 

 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 

143



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 περ. 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 
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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 Εφαρμογήςτου 

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. 

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α` 74), σε περιπτώσεις 

αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να 

χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων 

αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από 

δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76).». 

 

5. Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του 

άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α’ 139), η οποία έχει ως εξής:  

 

«2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να 

προκηρύξουν διαγωνισμούς, β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των 

διαγωνισμών, γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν 

προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, δ) δεν έχουν 

αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική 

Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των 

συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη 

κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.». 

 

6.  Με την παρ. 2 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 13 του 

ν. 3421/2005 (Α’ 302), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 13 

Απαλλαγή από τη στράτευση 

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι 

παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών: 

α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων 

Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας. 
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β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε 

ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο 

καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της 

ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης. 

γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί. 

δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον 

άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον 

επιθυμεί. 

ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου 

τέκνου, εφόσον επιθυμεί. 

στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου 

τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί. 

ζ. Οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του 

Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν. 

2. Οι Ανυπότακτοι και οι Λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους, αντίστοιχα. 

3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των υποπαραγράφων α` και ζ` της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση 

του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της Ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της 

απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών ή 

συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της 

παθήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος 

της αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή 

όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την 

κρίση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις 

των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των 

στρατολογικών γραφείων και των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωση β` της 

παραγράφου 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με 

επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή 

μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. 

5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπαραγράφων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή 

κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση και όσον αφορά στην 

κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος 

νόμου. 

6. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής 

θρησκείας, πλην της περιπτώσεως της υποπαραγράφου ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης. 

7. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα καθοριζόμενα από το άρθρο 8 του 

παρόντος νόμου. 

8(7). Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Αμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η 
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εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσομένων και να 

διακόπτεται η απαλλαγή τους. 

9. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν 

σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή 

τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους 

εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες 

τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.». 

 

7. Με την παρ. 4 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του 

άρθρου 59 του ν 4414/2016, η οποία έχει ως εξής:  

«2. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

8.  Με την παρ. 5 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του 

άρθρου 163 του ΚΚΔΚΥ, η οποία έχει ως εξής:  

 

«1. α) Σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών 

Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των 

αντιδημάρχων του δήμου. Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να συστήνεται 

μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο. 

β) Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ μπορεί να γίνεται 

από πρώην δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή 

επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που 

αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3. 

γ) Η πλήρωση μίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, 

με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 

δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 

κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των 

προβλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με 

δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) ισχύουν αναλόγως και για τους 

μετακλητούς υπαλλήλους της παραγράφου αυτής.». 

 

9. Με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το εικοστό ένατο άρθρο της από 

01.05.2020 ΠΝΠ (Α’ 90), το οποίο έχει ως εξής: 

«Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α’ βαθμού για την αποτροπή διασποράς 

του κορωνοϊου COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 

προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για 
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την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την 

επιχείρηση, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον 

πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β’ της παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76).». 

 

10. Με την παρ. 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 

4440/2016 (Α΄224), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 11 

Συνυπηρέτηση 

1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που 

υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’181) 

δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι 

αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. 

Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, 

προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το 

διορισμό όργανα. 

2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το 

πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του 

αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη 

υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ.». 

 

11. Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 

4440/2016 (Α΄224), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 3 

Έκταση εφαρμογής 

1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και 

περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν 

στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι 

απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως 

του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. 

2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ με την προκήρυξη κενών θέσεων διοικητικού 

και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, διατηρώντας τις διαδικασίες επιλογής που 
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προβλέπουν οι οικείες διατάξεις και εφόσον δεν υπάρχουν, τις διαδικασίες επιλογής που 

προβλέπονται για την πρόσληψη. 

3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων του 

Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ. Ειδικά όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων 

του Υπουργείου Εξωτερικών σε φορείς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

παρόντος, τηρουμένης της προϋπόθεσης της σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών της παρ. 4 του άρθρου 8 του N. 3566/2007 (Α΄ 117). 

4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης 

και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους 

και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε 

διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε 

νοσοκομεία. 

5. Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης από θέσεις κλάδου Δημοτικής 

Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του N. 

4172/2013 (Α΄ 167), συμμετέχουν στο ΕΣΚ, με αφετηρία το δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 

έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3. 

6. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό δύναται να μεταταγεί ή να αποσπαστεί σε φορείς της 

παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο 

μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την 

άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων. 

7. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) δεν συμμετέχει στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας. Όσον αφορά την Ε.Υ.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 16 και 17 

του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) και το άρθρο 49 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2).». 

 

12. Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 3 του 

άρθρου 85  του ν. 3528/2007 (Α’ 26), η οποία έχει ως εξής: 

«3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια. αβ) 

Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια. αγ) 

Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 200 μόρια και 

μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω 

μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη 

του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο 

σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α` 114), εφόσον 

είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια. 

αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 275 μόρια. 

αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 350 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 

μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή 
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μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά λαμβάνουν συνολικά 70 

μόρια. 

αστ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 

με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες 

οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. 

αζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων των 

με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β` 2349) και 

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β` 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η 

επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων 

υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των 

Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με 

ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης 

επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία. 

αη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 

Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 50 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και η καλή 

με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. 

αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής 

επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του παρόντος, μοριοδοτείται με 30 μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 

(Α` 39). 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά 

προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. 

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και 

υπολογίζονται ως εξής: 

βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στον Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και η 

άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής: 

i) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου 

που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη, 

ii) 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του παρόντος, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 

7 έτη και 

iii) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 4 μόρια 

για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, 5,5 μόρια για 

κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 6 μόρια 

για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα. 

ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι 

συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε 

περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου 

iii, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, 

ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 

ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια 

άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου 

αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει το 
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ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψηφίου ως Προϊσταμένου, να έχει 

διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και 

τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης 

καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου. 

βγ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία 

και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. γ) 

Αξιολόγηση 

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων 

αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων 

οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 84 του 

παρόντος και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος 

προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α` 33) ή ειδικά 

συστήματα αξιολόγησης, για δύο (2) τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων. 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην 

κλίμακα του χίλια (1.000). 

δ) Δομημένη συνέντευξη 

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του 

παρόντος, με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία 

(ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται. 

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για 

την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση 

των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση 

υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση δ` των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος. 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής: 

δα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις 

αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το 

βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου. 

δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως 

σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να 

συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να 

διαχειρίζεται κρίσεις. 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα 

διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα 

συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. Κάθε σκέλος της 

συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που 

μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. 
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Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των 

βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται 

συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, 

και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως 

προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης. 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη 

διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα 

μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.». 

 

13.  Με την παρ. 5 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 

88  του ν. 3584/2007, η οποία έχει ως εξής: 

 

«3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με εκατό (100) 

μόρια. 

αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τριάντα (30) 

μόρια. 

αγ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με διακόσια 

(200) μόρια, και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, με εβδομήντα (70) μόρια. Σε κάθε 

περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πρέπει να έχει 

αποκτηθεί μετά από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που 

ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν. 

4485/2017 (Α` 114), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με εκατόν πενήντα (150) μόρια. 

Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη 

συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 

πενήντα (50) μόρια. 

αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με διακόσια εβδομήντα πέντε (275) μόρια. αε) 

Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με τριακόσια πενήντα (350) μόρια. Μη συναφές διδακτορικό 

δίπλωμα με εκατό (100) μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός διδακτορικών 

διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά 

λαμβάνουν συνολικά εβδομήντα (70) μόρια. 

αστ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Προϊσταμένων 

με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες 

οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. 

αζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τις υπ` αριθμ. 

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β` 2349) και 

ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β` 1592) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και η 

επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημόσιων 

υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με 
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ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης 

επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία. 

αη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 

i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με πενήντα (50) μόρια, 

ii) η πολύ καλή γνώση με τριάντα (30) μόρια, 

iii) η καλή γνώση με δέκα (10) μόρια,  

με ανώτατο όριο τα εκατό (100) μόρια. 

αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής 

επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του παρόντος μοριοδοτείται με τριάντα (30) 

μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 

(Α` 39). 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά 

προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια. 

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και 

υπολογίζονται ως εξής: 

βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα και η 

άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής: 

i) Ένα και μισό (1,5) μόριο για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, 

εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 

33 έτη, 

ii) ένα (1) μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα που έχει αναγνωριστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος, με ανώτατο όριο τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, 

ήτοι επτά (7) έτη και 

iii) τρία (3) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 

τέσσερα (4) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης 

και πέντε και μισό (5,5) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου 

Γενικής Διεύθυνσης. 

ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι 

συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους εκατόν είκοσι (120) μήνες, ήτοι τα δέκα 

(10) έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι 

περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης 

επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 

μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της 

υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του 

υποψήφιου Προϊσταμένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και 

τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί 

κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για 

κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου. 

βγ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία 

και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια. 

γ) Αξιολόγηση: η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο 

όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή 
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του παρόντος, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των 

επιπέδων οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύμφωνα με το 

άρθρο 87 και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος 

Προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 (Α` 33) για δύο 

τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 

εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων. 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας 

στην κλίμακα του χίλια (1.000). 

δ) Δομημένη συνέντευξη: 

η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια συμβούλια του άρθρου 89 με 

πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων 

νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται. 

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για 

την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση 

των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση 

υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση δ` των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη 

περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως εξής: 

δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις 

αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το 

βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου, 

δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational 

interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να 

προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα 

διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα 

συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. Κάθε σκέλος της 

συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο των 

μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

χίλια (1.000) μόρια. 

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των 

βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται 

συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, 

και η μοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε 

ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, 

παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις 

συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία 

διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 
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14.  Με την παρ. 6 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 14 του 

άρθρου 159 του ν. 3528/2007, η οποία έχει ως εξής : 

 «14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής 

και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία 

συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.». 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

1. Με το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο δέκατο όγδοο της από 

30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το  πρώτο 

άρθρο  του ν. 4684/2020   (Α΄ 86), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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 Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα 

για την εφαρμογή του παρόντος.» 

 

2. Με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 13 

 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 
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 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019. 

 2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του 

παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή 

αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των 

ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να 

απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές 

η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, 

όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την 

υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31.5.2020. 

«3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν. 

4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ` αυτή μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που 

έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση 

για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΚΕΑΟ.» 

 

3. Με το άρθρο 18 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 

1545/1985 (Α’ 91), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 4 

 Προϋποθέσεις επιδότησης 

   1.  Για  να  δικαιούται  επίδομα   ο   άνεργος   πρέπει   να   έχει πραγματοποιήσει  125  ημέρες 

εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να 

έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν  από  τη  λύση  της  

εργασιακής  σχέσης.  Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου δίμηνου. 

   2. Αρκούν 100 ημερομίσθια προκειμένου για: 

   α) οικοδόμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

  "β) απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για τους οποίους 

μετά τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης ως χρονικό διάστημα υπολογισμού των 

ημερομισθίων λαμβάνεται το δωδεκάμηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να 

αφαιρούνται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Για την απασχόληση στο δίμηνο αυτό 

οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας 

καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως 

εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, 

υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή 

ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά 

ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα 

μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν 
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προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν 

κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους" 

   γ)   εργάτες   που   απασχολούνται  στα  μηχανοκίνητα  μέσα  αλιείας (μηχανότρατες, 

πεζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδορυχεία. 

   Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που 

ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο και στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία. 

   3.  Με  αποφάσεις  του  Υπουργού Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ.  του ΟΑΕΔ μπορούν: 

   α) τα ημερομίσθια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μειωθούν μέχρι 100 για όλους 

ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, 

   β)  η  προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων για την επιδότηση των άνεργων οικοδόμων της 

προηγούμενης παραγράφου να  επεκτείνεται  σε  όλες  ή  σε ορισμένες περιοχές της Χώρας. 

   Με  τον  ίδιο τρόπο είναι δυνατή η τροποποίηση ή κατάργηση αυτών των αποφάσεων, αν 

ο κλάδος ανεργίας δεν μπορεί να  ανταποκριθεί  οικονομικά στην  πρόσθετη  επιβάρυνση  

που προκαλείται από την παραπάνω μείωση των προϋποθέσεων. 

  4. Η παρ. 4 καταργήθηκε με το άρθρο 22 παρ.8 Ν.1836/1989 (ΦΕΚ Α 89). 

"5. Κατ` εξαίρεση για τους εποχιακά απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του 

Νομού Λευκάδος κατά το έτος 2003, αρκούν εβδομήντα πέντε ημερομίσθια για τη χορήγηση 

του τακτικού επιδόματος ανεργίας." 

«6. Κατ` εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από 

τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και οι οποίοι 

κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 

προηγούμενων παραγράφων, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής 

επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων.». 

«7. Κατ` εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που 

συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην 

περίπτωση ζ` του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A` 167), όπως ισχύει, καθώς και για τους 

απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour 

Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) 

ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι 

επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.». 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1. Με το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 64 του ν. 

4368/2016 (Α’ 21), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 64 

 Στελέχωση - συνεργασία με μονάδες Ε.Σ.Υ. 
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 1. Το Γ.Ν. Θήρας, εφημερεύει στο πλαίσιο εφημερίας των Νοσοκομείων και Κ.Υ. του Νομού 

Κυκλάδων, καθώς και στο πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και 

Αιγαίου. Το Γ.Ν. Θήρας συνεργάζεται με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια για την παροχή 

συνδρομής σε έκτακτα υγειονομικά περιστατικά και σε κάθε αίτημα που ζητηθεί η συνδρομή 

του. Για την εξειδίκευση τους συνεργασίας και της σχέσης του Γ.Ν. Θήρας και της 2ης Δ.Υ.Πε., 

συντάσεται ειδική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

και της διοίκησης της 2ης Δ.Υ.Πε., η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες και τους όρους 

(υποχρεώσεις και δικαιώματα) των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται νομίμως και 

αρμοδίως από τα τρία (3) συμβαλλόμενα μέρη. 

 2. Το Γ.Ν. Θήρας, μέσω της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μπορεί να συνεργάζεται με κλινικές και νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ., ή με πανεπιστημιακές κλινικές δημόσιων Νοσοκομείων, για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, την εκπόνηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας και ποιοτικών 

νοσηλευτικών υπηρεσιών, μεταφορά ιατρικής εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης. 

 3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας με την 

έκδοση υπουργικής απόφασης, δύναται να προσλαμβάνεται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως προσωπικό για την αντιμετώπιση 

έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Νοσοκομείου Θήρας, για χρονικό διάστημα έως ενός 

έτους, δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του έκτακτου ή 

εποχικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Οι προσλήψεις του 

προσωπικού του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012. 

 4. Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, επιστημονικό προσωπικό, μόνιμοι ιατροί 

του Ε.Σ.Υ. και ιατροί των ΠΕΔΥ, που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ 

των Υ.Π.Ε., μπορούν με αίτηση προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για 

τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μετά από γνώμη 

του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ., για διετές χρονικό διάστημα δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη 

έτος, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τα νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώμη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Στους 

αποσπασμένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα 

προϊσταμένου, οποιασδήποτε βαθμίδας, μετά από απόφαση του ΔΣ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η 

δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης του 

αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης. 

5. Στη νοσηλευτική μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο 

ιατρικό, επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

ιδιωτικού δικαίου. Ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, καθορίζει τον αριθμό και τις 

ειδικότητες του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των 

θέσεων, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των 

προσλαμβανόμενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. 

 6. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των παραγράφων 3, 4 και 5, του παρόντος άρθρου, 

λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη αυτού στο 

Ε.Σ.Υ. και το Δημόσιο γενικότερα, καθώς και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια υπηρεσιακής 

φύσεως και συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστημονικά στη δομή 

λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.Ν. Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
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εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και η διοικητική ομοιογένεια και αυτοτέλεια των 

διοικητικών διαδικασιών και του επιστημονικού έργου του Νοσοκομείου. 

 7. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας, τακτικό και επί συμβάσει, είναι πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης, ισχύουν δε για αυτό, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας 

του, οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και κωλύμματα των σχετικών διατάξεων του ν. 

3528/2007, όπως αυτός ισχύει. Η καταβολή των εφημεριών, υπερωριών, ή άλλων πρόσθετων 

αμοιβών του συνόλου του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζημιώνεται σύμφωνα με το ισχύον σε αυτή μισθολογικό καθεστώς.» 

 

 

2. Με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 

(Α 181), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 12 

 Οργανισμοί Λειτουργίας των 

 Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας 

 Κατ` εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 30 Απριλίου 2020, δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α` 133) για τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η 

οργάνωση και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α` 37), όπως ισχύει. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η 

διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ως άνω ν. 4622/2019 παραμένει σε ισχύ.» 

 

2. Με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), το οποίο 

έχει ως εξής:  

«Άρθρο 1 

 Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) 

1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά 

όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας: 

 α) Την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας 

Αττικής και περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα. 

 β) Τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια 

των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και 

Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα. 

 γ) Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα 

όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των 

Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και 

Φλώρινας, με έδρα τα Ιωάννινα. 

 δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία 

εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 

περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και 

Λευκάδας, με έδρα την Πάτρα. 
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ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών 

Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Λέσβου, 

Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται και 

οι Δήμοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων. 

 στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας 

Κρήτης και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και 

Χανίων, με έδρα το Ηράκλειο. 

ζ) Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της 

περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει 

τους Δήμους των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την «1.7.2019». 

2. Στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία "Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.", που συμπληρώνεται από το 

όνομα της οικείας Περιφέρειας. 

 Η κάθε Δ.Υ.ΠΕ. έχει δικό της προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, αρχείο, σφραγίδα και Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). «Από  «1.7.2020»   έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση.». 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταβιβάζονται 

αρμοδιότητες του σχετικά με τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» 

3. Η έδρα της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται, για λειτουργικούς λόγους, να υπάγονται 

ορισμένες περιοχές ή ορισμένες μονάδες παροχής υπηρεσιών γείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης ορισμένων περιοχών μιας Υγειονομικής Περιφέρειας σε άλλη Υγειονομική 

Περιφέρεια. 

 5. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, Υγειονομικών Περιφερειών περιέρχεται με την έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χωρίς την 

τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συμβολαίου, στις προκύπτουσες από τις 

συγχωνεύσεις Υγειονομικές Περιφέρειες. Εκκρεμείς δίκες, διαδικασίες διαγωνισμών 

μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των συγχωνευόμενων Δ.Υ.ΠΕ. συνεχίζονται 

αυτοδικαίως από τις προκύπτουσες από τις συγχωνεύσεις Δ.Υ.ΠΕ.. Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης 

δύναται να περιέλθει κινητή ή ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων Δ.Υ.ΠΕ. σε νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που υπάγεται στην προκύπτουσα από τη συγχώνευση Δ.Υ.ΠΕ., 

εφόσον στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. ανήκε η περιουσία αυτή, πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 1 

παρ. 4 του ν. 2889/2001." 

6. Τα Κέντρα Υγείας με τα Περιφερειακά τους Ιατρεία που βρίσκονται και λειτουργούν στη 

χωρική αρμοδιότητα κάθε Δ.Υ.ΠΕ., μπορούν να μετατρέπονται σε αποκεντρωμένες και 

ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., με διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια. Οι αποκεντρωμένες μονάδες εξακολουθούν να έχουν τη διοίκηση του 

προσωπικού τους και οι υπάλληλοι διατηρούν τους κλάδους και τις θέσεις τους. Η μετατροπή 
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γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ορίζεται 

και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ως αποκεντρωμένων μονάδων της 

αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ.. Η απόφαση αυτή μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την 3η Μαΐου 

2005 και εφεξής." 

7. «Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας 

Δ.Υ.ΠΕ.» μετονομάζονται την 1.7.2019 ως ακολούθως:» 

αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μετονομάζεται σε «1η Διοίκηση 

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής». 

βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται 

σε «2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».  γα) Η 3η 

Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας μετονομάζεται σε «3η Διοίκηση 

Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας». 

δα) Η 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και 

Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε «4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 

  εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μετονομάζεται σε «5η 

Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου». 

 στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μετονομάζεται σε «6η Διοίκηση 

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης». 

ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε 7η 

Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης». 

 

3. Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A’ 

161), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 49 

 Ενταλματοποίηση και καταβολή  δεδουλευμένων εφημεριών 

 1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες 

που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2019 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος, καθ` υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών του άρθρου 34 

παράγραφος 6 του ν. 4351/2015 (Α` 164). 

 2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά 

έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.ΠΕ., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής 

επιχορήγησης έτους 2019 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών 

των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ.. 

3. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν οι εφημερίες του απασχολούμενου 

ιατρικού προσωπικού, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2019 και έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθ` 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών του άρθρου 34 παράγραφος 6 

του ν. 4351/2015 (Α` 164). Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται 

από τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ Α.Ε.» 

 

4. Με το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 

4512/2018 (Α΄ 5), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 248 

 Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της Επιτροπής 
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1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης αποτελείται 

από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και δύο 

(2) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα με 

αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε 

τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) 

φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους / 

αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) στατιστική / βιοστατιστική, στ) 

φαρμακοοικονομία και ζ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. 

Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ 

των ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α` , β` , γ`, δ` και αφετέρου στις 

περιπτώσεις ε`, στ` και ζ`. 

 Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της 

Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και 

ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης δύναται να 

παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο 

Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που 

ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται γραμματειακά από δέκα (10) Γραμματείς, οι 

οποίοι είναι πρόσωπα που διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία 

σε κάποιους από τους τομείς της παραγράφου 1, εργάζονται σε καθεστώς πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτήν και είτε τοποθετούνται για τον σκοπό αυτό από τους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, είτε προσλαμβάνονται ειδικά για τον σκοπό αυτό από 

το Υπουργείο Υγείας, με διαδικασία που υπάγεται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),είτε αποσπώνται για τον σκοπό αυτό από οποιοδήποτε 

νομικό πρόσωπο υπάγεται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης για την τοποθέτηση, πρόσληψη ή 

απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα σύνθεση του 

εδαφίου α` και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπ` 

αριθμ. Α1β/Γ.Π. 48052/26.06.2018 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 365), όπως ισχύει. Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται και η Γραμματεία της Επιτροπής. 

 4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - 

αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που 

τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους. Στο 

πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με κριτήριο 

την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητες τους στη 

θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του φαρμάκου και σε 

πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των 

τακτικών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4354/2015 
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(Α` 176) και στις κείμενες διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα. Με όμοια 

απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των εξωτερικών αξιολογητών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, καθώς και των μελών αυτής όταν ορίζονται ως εισηγητές, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α` 176). 

 6. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας η θητεία 

των μελών δύναται να ανανεωθεί άπαξ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 

3, η οποία υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης των εν ενεργεία μελών σε σχέση με νέους 

υποψηφίους. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα της παραγράφου 1, 

καθώς και η κτηθείσα εμπειρία και η απόδοση των μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 7. Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα και αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

για σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο Υπουργός Υγείας 

οφείλει να παύσει πρόωρα και να αντικαταστήσει το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο 

οποίο συντρέχει μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) παράβαση των διατάξεων περί αρχής 

αμεροληψίας, ασυμβίβαστου μελών και καθήκοντος εχεμύθειας, ή β) απουσία σε 

περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός εξαμήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.» 

5. Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 

4512/2018  (Α΄ 5), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 254 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων 

1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), 

η οποία έχει έδρα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 

2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές ή τις 

εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή προμηθεύονται τα 

δημόσια νοσοκομεία, να συνάπτει συμφωνίες με τους Κ.Α.Κ. που συμμετέχουν στη σχετική 

διαδικασία διαπραγμάτευσης ως προς το ανωτέρω αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, να 

εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την επίπτωση στον προϋπολογισμό της 

αποζημίωσης των φαρμάκων και στις περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις που 

ορίζονται ρητά από το νόμο να γνωμοδοτεί απευθείας στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Υγείας ως προς την ένταξη προϊόντων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Οι 

συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και των Κ.Α.Κ. καθίστανται δεσμευτικές 

για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους Κ.Α.Κ. και τα δημόσια νοσοκομεία μετά την έναρξη ισχύος της 

απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή 

αναθεώρησης του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εφόσον στη σχετική απόφαση 

το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας αποδέχεται την γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης που ενσωματώνει την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ή 

αποδέχεται τη γνώμη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, όπου κατά το νόμο αυτή 

προβλέπεται. 

3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και αποτελείται από έξι (6) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, εκ των οποίων 

πέντε (5) με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική αγορά ή 

φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας και έναν (1) νοσοκομειακό 

φαρμακοποιό, δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ένα (1) μέλος που ορίζεται 

από τον Ε.Ο.Φ.. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η 
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Επιτροπή με τη νέα εννεαμελής της σύνθεση και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των 

μελών που ορίστηκαν με την υπ` αριθμ. Α1β/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280) υπουργική 

απόφαση. Για τη διευκόλυνση και ταχύτερη υλοποίηση του έργου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής δύναται να συγκροτεί, με απόφασή του, υπο- επιτροπές εκ των μελών της, 

που αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη. 

 4. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων δεν ευθύνονται αστικά έναντι 

τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή παραλείψεις κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν 

ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και 

στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή 

παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α`26). Οι διατάξεις των 

άρθρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά σε όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα.  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης παρίσταται έμμισθος 

δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. του 

Υπουργείου Υγείας ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις. 

5. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α` 146) εφαρμόζεται για τα μέλη, τακτικά και 

αναπληρωματικά, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης 

των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισμού 

των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασμό 

των δημόσιων νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με ΚΑΚ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των φαρμάκων και 

προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

8. Στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων διαβιβάζονται αιτήσεις από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 250 του ν. 4512/2018. Η Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης εξετάζει κατά προτεραιότητα αιτήσεις που αφορούν σε φάρμακα ή σε 

επέκταση ενδείξεων φαρμάκων με επίδραση στον ετήσιο προϋπολογισμό άνω των τριών 

εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ή με ετήσιο κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των δώδεκα 

χιλιάδων (12.000) ευρώ. 

 Ο Υπουργός Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αιτιολογημένης γνώμης 

της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β` 64), παραπέμπει 

στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης: α) φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων που έχουν ήδη 

ενταχθεί στον θετικό κατάλογο και των οποίων η αποζημίωση έχει σημαντική επίδραση στη 

φαρμακευτική δαπάνη, ή β) προϊόντα που αφορούν σε ακάλυπτη ιατρική ανάγκη ή πάθηση 

υψηλής σοβαρότητας, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να 

επαναναπέμπονται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, πριν τη λήξη της συμφωνίας, ιδίως, 
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φάρμακα για τα οποία παρατηρείται σημαντική αύξηση της προϋπολογισθείσας κατά τη 

διαπραγμάτευση κατανάλωσης.Οι συνθήκες που εξειδικεύουν τη δυνατότητα 

επαναδιαπραγμάτευσης πριν τη λήξη της συμφωνίας, περιγράφονται υποχρεωτικά στις 

συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και του Κατόχου 

Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά την 

ένταξη ενός προϊόντος στην αποζημίωση. 

 9. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να διαπραγματεύεται συμφωνίες που 

περιλαμβάνουν εκπτώσεις, κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει του όγκου πωλήσεων, συμφωνίες 

με βάση το αποτέλεσμα, συμφωνίες ανά θεραπευτική ένδειξη, συμφωνίες επιμερισμού 

κινδύνου και συμφωνίες σε συνάρτηση με θεραπευτικά ορόσημα σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους.» 

 

6. Με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 22 

1.α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να 

αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την 

υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να 

έχουν νόμιμη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς που 

αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

 β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την 

υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω: 

 1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α` 80). 

 2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής 

Ιατρικής σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α`123). 

3. Οι ιατροί ή οδοντίατροι που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή εργαζόμενου 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α`123). 

4. Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας. 

 5. Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό 

άνω του 67% σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α` 123) και την παρ. 

1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (Α` 34). 

6. Οι ιατροί που έχουν αποκτήσει τον τίτλο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής ή θα ασκηθούν προς απόκτησή του. 

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α` 165) καταργείται.» 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α` 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 

ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις 

θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές 

σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α`73), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα 

Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία 

προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. 
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 Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθ. 18757/1911 υπουργική 

απόφαση (Β` 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης 

αγροτικών ιατρών. 

 Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που 

υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να 

παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται 

το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. 

 Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια 

δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση 

την επόμενη προκήρυξη. 

 Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές  αν η 

θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που 

υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. 

 Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η 

θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή 

Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο 

ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές 

από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές 

προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες 

ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, 

ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί 

και θα επιτρέπεται η μετακίνηση τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα 

Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και « μετά από 

απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. που υπάγονται. 

3. Το άρθρο 2 του ν. 3754/2009 (Α` 43) συμπληρώνεται μετά τη λέξη «πανεπιστημιακό» και 

μετά τη λέξη «εβδομάδας» ως ακολούθως: 

Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και 

πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή/Υστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον 

ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιμη ημέρα, 

εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας από την 

ημέρα πραγματοποίησης της ενεργούς εφημερίας. 

4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την πρόσληψη στο Π.Ε.Δ.Υ., η 

προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές 

περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και 

υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών. 

 Για τους επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές 

υπολογίζεται στο επταπλό. 

5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή 

υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης 

υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν. 
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 6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και 

καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου.» 

 

7. Με το άρθρο 26 του σχεδίου νόμου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 

41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 41 

Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΟΚΑΝΑ 

1. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το 

Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, 

καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των 

περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους 

ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ.," με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., 

δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα 

λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε 

ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, 

νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών 

(Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ 

Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων 

Ασθενοφόρων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 

4139/2013 (Α` 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 

 2. Στο άρθρο 8 του ν. 2889/2001 (Α` 37) προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: 

2. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τομείς επικεφαλής των οποίων είναι 

τομεάρχες, που ορίζονται από τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., μετά από επιλογή τους από 

το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ.. 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α` 143) και το πρώτο εδάφιο 

της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 (Α` 143) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι 

ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ο οποίος κατέχει βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. 

και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

  4. Οι οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του 

Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου 

Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, οι οποίες έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, 

υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού της περιόδου των ετών 2007 

- 2009, που δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α` 128), 

ανεξαρτήτως του λόγου, δεν εκκαθαρίζονται από τους φορείς με τη συνήθη διαδικασία. Η 

καταβολή των υποχρεώσεων αυτών θα διενεργείται μόνο σε εκτέλεση τελεσίδικων 

δικαστικών αποφάσεων. 

  5. Στο άρθρο 9 στην παρ. 9 του ν. 4052/2012 (Α` 41) το εδάφιο: «Στο Τμήμα γ: ΠΕ 

Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των 

ανωτέρω κλάδων ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού», αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: «Στο Τμήμα γ: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ 
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Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ 

Διοικητικού Λογιστικού.» 

 

8. Με το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται οι παρ.  2 και 3 του άρθρου 28 του 

ν. 4633/2019 (A’ 161), το οποίο έχει ως εξής: 

 «Άρθρο 28 

 Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης  

Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων  Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας 

 1. To Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) που συστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 

3370/2005 (Α` 176) και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία κατ` άρθρο 26 του π.δ. 

121/2017 (Α` 148), καταργείται. Συστήνεται Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη, 

ως Διεύθυνση Δ4, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του άρθρου 21 

του π.δ. 121/2017. Η συνιστώμενη κατά τα ανωτέρω Διεύθυνση, ονομάζεται Διεύθυνση 

Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Το προσωπικό του 

καταργούμενου Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) μεταφέρεται στη 

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και 

κατανέμεται μεταξύ των τμημάτων της. 

 2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας ορίζεται ανώτερος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου 

Υγείας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

αντιμετώπιση επείγουσων καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον 

συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος. Σε κρίσεις που αφορούν σε αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς με τα 

ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον αναπληρωτή του. 

 4. Καταργούνται το σημείο iv της παραγράφου 3 του άρθρου 81, Κεφάλαιο Α`, Μέρος Γ` του 

ν. 4600/2019 (Α` 43) και το άρθρο 26 του π.δ. 121/2017. Το άρθρο 25 του π.δ. 121/2017 

αναριθμείται σε άρθρο 26, οριζόμενο ως πρώτο κατά σειρά άρθρο του Κεφαλαίου ΣΤ` του 

π.δ. 121/2017. Προστίθεται νέο άρθρο 25 στο π.δ. 121/2017, το οποίο ορίζεται εφεξής ως 

καταληκτικό άρθρο του Κεφαλαίου Ε` του π.δ. 121/2017 και έχει ως εξής: 

1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας έχει την αρμοδιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία, της εκπόνησης 

επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, της 

επικοινωνιακής διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων, της εκπροσώπησης σε διεθνείς 

θεσμούς στον τομέα δράσης της και του συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που 

παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και 

μεταναστών. 

 2. Τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) 

συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα: 

 α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

υγειονομικών αναγκών (Δ4α). 

 β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ4β). 
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 γ. Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας (Δ4γ). 

 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: 

 Α. Τμήμα Προγραμματικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση 

υγειονομικών αναγκών. 

 α. Η εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης 

εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, η επικοινωνιακή διαχείριση των 

κρίσεων αυτών από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. ως επιχειρησιακό πυλώνα αντιμετώπισης κρίσεων 

στον χώρο της υγείας, η επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, σε 

συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων 

εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 β. Η ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες 

υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την 

προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειάς τους και την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 γ. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων προετοιμασίας και συντονισμού όλων 

των δημόσιων φορέων σε περίπτωση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή 

από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. 

 δ. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και 

κρίσεων, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. 

 ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για 

θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης 

θυμάτων μαζικών καταστροφών και χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών ή πυρηνικών 

απειλών. 

στ. Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη, από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β., μεγάλων εθνικών 

και διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων 

ξένων ηγετών και επισήμων. 

 ζ. Η συμμετοχή, ο σχεδιασμός, η απορρόφηση και εν γένει υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών 

και διεθνών προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή και του τομέα της Υγείας εν 

γένει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Η ίδια 

Διεύθυνση διαδέχεται ως φορέας υλοποίησης εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα 

των οποίων φορέας υλοποίησης ήταν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.. 

 Β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης 

 α. Η κατάρτιση, η τήρηση, η αναμόρφωση, η προσαρμογή και η υλοποίηση σχεδίων 

προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου Υγείας σε 

καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (πολιτική άμυνα). 

 β. Η πολιτική επιστράτευση προσωπικού, η δέσμευση και η επίταξη υλικών και μέσων, η 

εκπαίδευση και η εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και 

των εποπτευόμενων φορέων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (πολιτική 

άμυνα). 

 γ. Η παρακολούθηση και η τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου 

Υγείας. 

 δ. Η παρακολούθηση και η τήρηση συστημάτων και μέτρων συναγερμού, καθώς και 

θεμάτων πολιτικής άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια. 

 4. Για τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και ιδίως κάλυψης των αναγκών δημόσιας υγείας 
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από τη διαχείριση του μεταναστευτικού, το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης δύναται 

να απασχολείται σε επταήμερη εικοσιτετράωρη βάση. 

 Γ. Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας (Δ4γ) 

 α. Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση προγραμμάτων από την άποψη της προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας με πληθυσμό - στόχο τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως Ρομά, 

πρόσφυγες / μετανάστες και λοιπούς μετακινούμενους πληθυσμούς. 

 β. Η διασύνδεση των ανωτέρω ομάδων με τις δομές υγείας του δημόσιου συστήματος 

υγείας. 

 γ. Η εκπόνηση μελετών, η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. 

 δ. Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση προγραμμάτων παρέμβασης, σχετικά με δράσεις 

πρόληψης και αγωγής υγείας στις ως άνω ομάδες. 

ε. Η παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης σε υγειονομικό προσωπικό και άλλους 

εκπαιδευόμενους (όπως πρακτική άσκηση σπουδαστών) στα θέματα της πολιτισμικής 

αντίληψης της υγείας και της κάλυψης των αναγκών υγείας των ευάλωτων πληθυσμών. 

 στ. Η δημιουργία διαπολιτισμικού υλικού αγωγής υγείας, ανάλογα με το θέμα και την 

εθνότητα. 

 ζ. Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 

προγραμμάτων από την άποψη της προστασίας της δημόσιας υγείας που αναφέρονται σε 

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

 η. Η εκπόνηση στρατηγικών για τους μετακινούμενους πληθυσμούς. 

 θ. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τοπικούς και διεθνείς Οργανισμούς, που 

διαχειρίζονται θέματα υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.». 

 5. Συστήνεται εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Στο εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο ως προς το 

πεδίο των εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας, που αφορούν σε αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς με τα 

ανωτέρω επιτρέπεται να απασχολούνται ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών 

Διευθυντών, στρατιωτικοί ιατροί, ΠΕ ιατροί. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται 

κάθε τεχνική λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται 

για την αντιμετώπιση της εκτάκτου κατάστασης δημόσιας υγείας. Για την απασχόλησή τους 

αυτή οι ιατροί Ε.Σ.Υ. αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017. Οι στρατιωτικοί ιατροί 

αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ` αναλογική εφαρμογή 

της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες, που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β`, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις.». 

 

9. Με το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 

4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 100 

 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 

  1. Η εξαμηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.): 

α) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, όπως για 

διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή και λοιπές υπηρεσίες 

υγείας και β) για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής 

διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
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επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος 

άρθρου. Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την μεν περίπτωση 

α` από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για δε την περίπτωση β` 

είτε από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα είτε από 

τους εισαγωγείς, διανομείς/προ- μηθευτές στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται. Το 

ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στο 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν 

εκπτώσεων (rebates) και μη αποδεκτών δαπανών όπως αυτές προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης και καταβάλλεται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού 

της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής 

υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού 

μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή 

του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου 

παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο, προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το 

χρονικό διάστημα, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την 

είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο για την περίπτωση α` 

και κατασκευαστή/προμηθευτή για την περίπτωση β` υπολογίζεται με βάση την 

προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας. 

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται 

σε αυτόν μετά την 20ή έκαστου ημερολογιακού μήνα. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων 

ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του προηγούμενου εδαφίου. 

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013 με τις οποίες διαπιστώνεται η 

συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή εγκρίνονται 

αναδρομικώς. 

Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) 

μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού 

Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται. 

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου 

ή/και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 

ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο 

οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες 

παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

 Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου 

ή/και του προηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους ως άνω ιδιώτες 

παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και 

τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους 

υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η ισχύς του προηγούμενου 

εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013. 
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4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται τα εξαμηνιαία επιτρεπόμενα όρια 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος, ο 

ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών επιστροφής, η διαδικασία καταβολής ή τυχόν 

συμψηφισμού οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας 

διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των συμβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. 

   Το αναλογούν ποσό αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται σε επίπεδο υποκατηγορίας. 

Ειδικώς, για το έτος 2017 τα όρια των υποκατηγοριών δύνανται να προσδιορίζονται σε 

τριμηνιαία βάση, διατηρώντας σταθερό το σύνολο της μείζονος κατηγορίας, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε 

περίπτωση που σε οποιαδήποτε υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής, 

το εναπομείναν ποσό δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να μεταφερθεί σε άλλες υποκατηγορίες του 

προϋπολογισμού του Οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή 

με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. 

5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη 

εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013. Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία 

υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι 

διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν 

συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο 

Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια 

Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών 

και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του 

ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών. 

Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που 

έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός εφαρμόζει περαιτέρω κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. 

Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου 

εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5 % 

της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο 

συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να εξουσιοδοτείται 

ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας 

του, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμβάνονται από 

ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του αναγκαίου της 

γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, η τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και 

ο έλεγχος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, η εκκαθάριση των 

λογαριασμών μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παροχών υπηρεσιών 

υγείας, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω 
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ελέγχους. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους 

υπηρεσιών υγείας. 

7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5, από 1.1.2016 έως 

31.12.2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η 

ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 

άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.  «γ. Τα όρια δαπανών υγείας για το έτος 

2016 είναι 1.402.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2017 1.525.0. 000.00 ευρώ. Για τα έτη 2018 

και 2019 τα όρια δαπανών είναι 1.462.500.000,00 ευρώ και 1.402.0. 000.00 ευρώ αντίστοιχα, 

δυνάμενα να ανέλθουν στο όριο των 1.525.000.000,00 ευρώ, εφόσον το κατ` έτος ποσό των 

62.500.000,00 ευρώ και 123.000.000,00 ευρώ αντίστοιχα καλύπτεται από ίδιους πόρους του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι προηγουμένως οφείλεται να έχουν βεβαιωθεί, πλην των 

προβλεπομένων από τα εδάφια α` έως γ` της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α` 31). 

8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος 

που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως 

προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς 

ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν 

λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά και δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο 

δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. ΣΤ` παρ. 3 του ν. 4336/2015 (Α` 94) και δεν 

υπάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 

(Α` 41). Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017. 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σχετικά με το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού 

ποσοστού εκπτώσεων (rebates) και με το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback), δεν 

εφαρμόζονται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ 

ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και μόνο εφόσον το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει 

τουλάχιστον το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου και να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης 

και έρευνας μέσω εγκατεστημένων σε αυτή μονάδων Πανεπιστημιακών κλινικών και 

εργαστηρίων.» 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 36 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 22 

Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) 

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος 

κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτημα που συνοδεύεται από τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας 

και αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), 
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β) αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης 

χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης νοούνται οι 

σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, 

γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που 

προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, για την έκδοση θετικής 

γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται, 

δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις 

πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και 

ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 

στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 

σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. 

2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση των επιμέρους αιτήσεων/μελετών της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών 

καθορίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τη διαδικασία είσπραξης 

και απόδοσης των διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο αιτών 

καταβάλλει τα επιμέρους διοικητικά τέλη στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με διατάξεις 

που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά 

και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: 

α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, 

β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, 

προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους 

αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί. 

4. Για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή 

υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι αρμόδιες υπηρεσίες 

υποχρεούνται να τηρούν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ειδικές προθεσμίες. 

5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε έναν (1) μήνα από την 

έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης. 

6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες 

απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας 

ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισμοί κοινής 

ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα κάθε παροχή. 

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που 

υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση 

υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία και οι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται 

στην άδεια, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται 

από τυχόν εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον σταθμό βάσης. Στην 
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περίπτωση που η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή/και η θέση της σε λειτουργία 

πραγματοποιείται μετά την κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας, η 

διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να 

απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να 

έχουν καταβληθεί οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, στην περίπτωση που η 

κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας γίνεται μετά από την εγκατάσταση της 

κατασκευής κεραίας ή/και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 

δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια της 

ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την 

ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα. 

9. Ειδικά για τους Δορυφορικούς Σταθμούς Εδάφους, η αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έπεται της άδειας κατασκευής νέου Δορυφορικού Σταθμού 

Εδάφους ή νέου Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών. Στην αίτηση για αδειοδότηση που 

αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ και στους συναρμόδιους φορείς όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται και επαρκούν για τη χορήγηση άδεια κατασκευής, 

συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ζωνών συχνοτήτων στο πλαίσιο των οποίων δύναται να 

λειτουργήσει ο Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους. Η ΕΕΤΤ προχωρά στη χορήγηση άδειας 

Κατασκευής, υπό την αίρεση της χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η 

λειτουργία του Δορυφορικού Σταθμού Εδάφους σταθμού επιτρέπεται μόνο μετά από τον 

ακριβή προσδιορισμό της συχνότητας και την αντίστοιχη εκχώρηση συχνοτήτων από την 

ΕΕΤΤ.». 

 

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 36 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167), η οποία έχει ως εξής:  

«Άρθρο 28 

Τροποποίηση κατασκευών κεραιών 

1. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις ανωτέρω διατάξεις, για την τροποποίηση 

κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής 

κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση στο 

ΣΗΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις: 

Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας 

Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον ν. 4014/2011 (Α` 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 

29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: 

α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, 

δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το 

μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 

δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, 

μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, 

β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους 

ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών 

γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι 

διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. 

Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από 

τα εξής δικαιολογητικά: 
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(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των 

κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, 

(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς το ΓΕΑ σχετικά με την ασφάλεια της 

αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση θετικής γνωμοδότησης μέσω του 

ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ. 

Στην περίπτωση αυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός 

φάκελος στο e-Άδειες. 

Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των 

χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες 

του άρθρου 29 του παρόντος νόμου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς το κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των 

δομικών κατασκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επίσης, η έγκριση 

δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ύψους και του οικίσκου. 

Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων της αμέσως παραπάνω περίπτωσης 

υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από: 

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των 

κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, 

(β) επικαιροποιημένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ: 

(α) θετικής γνωμοδότησης της ΕΕΑΕ, και 

(β) απόφασης ΑΕΠΟ, με βάση την επικαιροποιημένη ΜΠΕ. Αν η κατασκευή κεραίας έχει 

ενταχθεί σε ΠΠΔ, η δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο δέκα (10) 

ημερών από τη δημοσίευσή τους. 

Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων ή 

προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα 

επτά (7) τ.μ. για τοποθέτηση επί δώματος και τα δέκα (10) τ.μ. για τοποθέτηση επί εδάφους 

εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, με την προϋπόθεση ότι δεν 

παραβιάζονται η παράγραφος 2 του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος νόμου, καθώς 

και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή 

κεραίας. Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται με ευθύνη του 

κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για τη διαδικασία υπηρεσίες κατά το άρθρο 

25 του παρόντος νόμου. 

2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ` ύψος νομίμως υφιστάμενων ιστών, οι οποίες δεν 

υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του αδειοδοτημένου ύψους τους και που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθμισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση 

νέων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και νέας γνωμάτευσης 

από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση του e-Άδειες, εφόσον 

απαιτείται. 
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3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται έγκριση δομικών 

κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της 

υφιστάμενης κατασκευής κεραίας. 

4. Η απαιτούμενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίηση της έγκρισης δομικών κατασκευών 

κεραίας εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, μετά την 

πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης. 

5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μαζί με το σύνολο των σχετικών 

δικαιολογητικών εμπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο 

ΣΗΛΥΑ.». 

 

3. Με την παρ. 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167), η οποία έχει ως εξής:  

«Άρθρο 39 

 Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ με το 

Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες, τα απαιτούμενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών 

στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται με ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών 

κεραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώνεται μέσα 

σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται με πράξεις της 

ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες). 

2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου 

στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση 

και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής: 

α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και, στη συνέχεια, υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ φάκελο με τα 

αποδεικτικά παραλαβής τους, 

 β) οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή των 

σχετικών αιτήσεων/ μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να 

ενημερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόμενο για: 

 αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή 

 ββ) την ανάγκη συμπλήρωσης / διόρθωσης τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις αιτήσεις / 

μελέτες, 

 γγ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων / μελετών. 

3. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις παραμένουν 

ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 

περίπτωση β` της παραγράφου 17Γ` του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ 

για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για πιστοποιητικά πληρότητας, 

για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση 

υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια 

κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η 

διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται 

και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών. 

4. Κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α` 

44), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α` 73), εξαιρούνται από 

177



την υποχρέωση καταβολής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

του προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 31 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και 

επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε 

κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

 6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 

του ν. 4313/2014 (Α` 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, η οποία 

πραγματοποιείται μετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την 

αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, 

που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν 

έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω 

δήλωση (εντός έξι (6) μηνών ) από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε δήλωση. 

Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 

του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρμογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται 

μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία δώδεκα 

(12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει, κατ` ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγμα, την ισχύ, τη συχνότητα 

εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την ΥΠΑ ιστού, καθώς και απόσπασμα ψηφιακού 

δορυφορικού χάρτη με τη θέση του κεραιοσυστήματος. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να 

ενταχθούν και εγκατεστημένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, που χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α` 44) για τη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου 

της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, σε 

θέσεις εκτός των προβλεπόμενων στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών μπορούν να τροποποιούν τις 

παραπάνω δηλώσεις μέσω του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής των χαρτών 

συχνοτήτων. 

Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

πραγματοποιείται μετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ. 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αδειοδότησης που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 

του άρθρου 34 του παρόντος νόμου. 

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται και 

ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή των ανωτέρω 

εδαφίων. 

8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του 

ν. 4155/2013 (Α` 120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 

του ν. 4313/2014, παραμένουν ως έχουν και εξετάζονται μετά την έκδοση των 

προβλεπόμενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε εκπρόθεσμες θεωρούνται ως 

ουδέποτε υποβληθείσες. 

9. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, 

ισχύουν η υπ` αριθμ. 2300ΕΦΑ (493)/6.2.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
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Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β` 346) και η υπ` αριθμ. 8701/118/9.2.2007 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (Β` 302). 

10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, 

ισχύει η υπ` αριθμ. Π/112/345/4.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β` 

3271), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. Π/112/237/31.7.2015 κοινή απόφαση 

των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β` 

1659). 

11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, 

ισχύει η υπ` αριθμ. 65977/974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (Β` 3260). 

12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος 

νόμου, ισχύει η υπ` αριθμ. 29179/340/Φγ61/14.5.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β` 1275). 

13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου ισχύει υπ` αριθμ. 27217/505/4.6.2013 κοινή απόφαση των 

Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β` 1442). 

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου ισχύει η υπ` αριθμ. 11926/261/8.3.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

(Β` 453). 

15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου, ισχύει η υπ` αριθμ. 529/138/30.6.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β` 1458). 

16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του 

παρόντος νόμου, ισχύει η υπ` αριθμ. 672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β` 3295), καθώς 

και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ. 

17. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α` 

261) αντικαθίσταται ως εξής: 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο, εξαιρουμένων των 

στοιχείων υπό (δ) και (ε) ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για την 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήματα τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν 

ραδιοφωνικές εκπομπές αυτής. 

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη συνεγκατάσταση του άρθρου 26 

του παρόντος νόμου.». 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

1. Με το άρθρο 38 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 180 

 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων 
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 1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τις 

αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρμόδια όργανα ή 

συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του 

κάθε φορέα. 

2. Καθήκοντα «αναθέτουσας/ προϊσταμένης αρχής» για την «ανάθεση/εκτέλεση» των 

δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί 

ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επικουρούμενος από την καθ’ ύλην 

αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με απόφαση 

του Υπουργού μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες σε υποκείμενα όργανα 

και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της «αναθέτουσας/ 

προϊσταμένης αρχής» από τα νέα όργανα και οι συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι 

αρμοδιότητες αυτές από Όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις, 

διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 

 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε 

οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα. Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ), 

της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί με 

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των 

οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή 

διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον 

παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγμα 

αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη 

διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών 

αυτών. Επίσης μπορεί να μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών 

διαγωνισμών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων. 

 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες 

διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 

 4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φορείς για την τήρηση των διαδικασιών και 

γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων 

που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκείται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 5. Οι διατάξεις των άρθρων 92-110 του ν. 3669/2008 όπως ισχύουν και οι κανονιστικές 

πράξεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαιώσεις 

εγγραφής στα μητρώα (πτυχία) που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ν. 3669/2008 ισχύουν 

για κάθε συνέπεια. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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1. Με το άρθρο 41 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 

38/2012 (Α΄ 75), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 9 

 Σύγκληση και εργασίες Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. 

 1. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δε 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται οι συντασσόμενοι από τη 

Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ονομαστικοί πίνακες όλων των Ανθυπασπιστών, 

Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 

γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, 

εντός του οποίου πρόκειται να διεξαχθούν οι τακτικές κρίσεις. Οι Ανθυπασπιστές, οι 

Υπαξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες κρίνονται κατ` έτος, εφόσον 

συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. 

 2. Τα Συμβούλια Κρίσεων συγκροτούνται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από την 

πρώτη τακτική συνεδρίαση του Κατώτερου Συμβουλίου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έχουν διάρκεια ενός 

έτους μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότηση τους και συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της 

χρονικής αυτής περιόδου, για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής: 

 α) Το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και 

περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου κάθε έτους. 

 β) Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων συνέρχεται σε 

τακτική σύνοδο, μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 

κάθε έτους. 

 3. Τα Συμβούλια Κρίσεων συνέρχονται και σε έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται 

ανάγκη κρίσης βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 

περιπτώσεις και περατώνουν τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από της 

κοινοποιήσεως στον Πρόεδρο της διαταγής σύγκλησης τους. 

 4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος, δύναται να αναβληθεί μέχρι ένα μήνα η 

σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις 

περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος 

Υπουργός. Ομοίως, με απόφαση του Προέδρου οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων δύναται 

να παραταθεί μέχρι ένα μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών του. 

 5. Πριν από τη σύνοδο των Συμβουλίων Κρίσεων, οι γραμματείς αυτών παραδίδουν στους 

Προέδρους και στα μέλη ονομαστικούς πίνακες των υπό κρίση βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με 

περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών. 

 6. Τα Συμβούλια Κρίσεων συνεδριάζουν νόμιμα, όταν στη σύνθεση τους μετέχουν, είτε ως 

τακτικά είτε ως αναπληρωματικά, όλα τα μέλη τους. 

 7. Κατά τη συνεδρίαση ο γραμματέας θέτει υπόψιν του Συμβουλίου Κρίσεων λεπτομερή 

στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του κάθε βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η 

σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων και των σημειωμάτων αξιολόγησης, καθώς και η 

γνωμάτευση σε αυτά από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό, ή αρχαιότερους των μελών 

του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, δε δεσμεύει την κρίση των τελευταίων. Οι εκθέσεις και 
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τα σημειώματα αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο του ατομικού φακέλου του βαθμοφόρου 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επανακρίθηκε και 

προήχθη ανακτώντας τη σειρά αρχαιότητας του, δε λαμβάνονται υπόψιν από τα αρμόδια 

Συμβούλια, εφόσον η αναδρομική του προαγωγή αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο 

συντάξας ή ο γνωματεύσας, υπήρξε νεότερος ή κατώτερος του. Το Συμβούλιο Κρίσεων αφού 

λάβει υπόψιν τα στοιχεία αυτά και συνεκτιμήσει και την προσωπική αντίληψη των μελών 

του, εφόσον αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, αποφασίζει με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία. 

 8. Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων των ανωτέρω βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνεκτιμάται η 

αξιολόγηση των προσόντων τους, σε όλους τους βαθμούς και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και 

στον αμέσως προηγούμενο. Συνήθεις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για 

παραπτώματα που έχουν τελεστεί σε χρόνο προ της τελευταίας δεκαετίας από το έτος που 

διενεργούνται οι κρίσεις δε λαμβάνονται υπόψιν. Ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος 

που δεν επηρέασε δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, δύναται να επηρεάσει την 

κρίση σε ανώτερους βαθμούς, εφόσον μεταξύ της εγγραφής του στην έκθεση ή το σημείωμα 

αξιολόγησης ή μεταξύ της ένταξης του στο φάκελο του βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της 

πραγματοποιούμενης κρίσης δε μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Κατ` 

εξαίρεση, στοιχεία που δεν επηρέασαν δυσμενώς την κρίση σε κατώτερους βαθμούς, 

δύνανται να επηρεάσουν την κρίση σε ανώτερους βαθμούς, ακόμα κι αν μεταξύ της 

εγγραφής τους στην έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης, ή μεταξύ της καταχώρισης τους 

στον φάκελο του βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της πραγματοποιούμενης κρίσης μεσολαβεί 

διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών, εφόσον συνίστανται σε αμετάκλητη καταδίκη για 

κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 

εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 

έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

 9. Για τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων συντάσσονται πρακτικά, στα οποία 

μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος 

της συνεδρίασης, οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τους κατά περίπτωση πίνακες, στους 

οποίους και εγγράφονται οι κριθέντες βαθμοφόροι. Στα πρακτικά αναφέρεται υποχρεωτικά 

η αιτιολογία της απόφασης, καθώς και περίληψη των απόψεων των μελών που 

μειοψήφισαν. Αντίγραφο κάθε πρακτικού καταχωρίζεται σε τηρούμενο για το σκοπό αυτόν 

και αριθμημένο ανά σελίδα βιβλίο, που τηρεί η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

 10. Τα μέλη των Συμβουλίων Κρίσεων, οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης 

κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές γενικές 

διατάξεις που διέπουν τα συλλογικά διοικητικά όργανα. 

 11. Η απόφαση των Συμβουλίων Κρίσεων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων βαθμοφόρων 

Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. όταν αυτοί χαρακτηρίζονται ως: 

 α) «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» β) «Αποστρατευτέοι». 

 12. Αν για κάποιον από τους κρινόμενους δεν τέθηκαν υπόψιν του αρμόδιου πρωτοβάθμιου 

Συμβουλίου Κρίσεων τα απαιτούμενα ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, το 

Συμβούλιο Κρίσεων αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτών, αναστέλλει την κρίση 

για άλλη συνεδρίαση του, προκειμένου να προσκομισθούν σ` αυτή, με μέριμνα του 
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Συμβουλίου, τα στοιχεία που λείπουν. Στη συνεδρίαση αυτή, που δε δύναται να απέχει από 

την πρώτη περισσότερο από έξι μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά, ακόμη και αν δεν 

προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, προάγεται αναδρομικά 

από τότε που έπρεπε να προαχθεί. 

 13. Σε περίπτωση αναβολής κρίσης λόγω ποινικής δίωξης κατά βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή 

μη κρίσης τους επειδή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή επειδή 

διατελούν σε προσωρινή κράτηση, σε υπαίτια αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία ή 

σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσεων δύναται 

να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου εξαμήνου και πάντως 

μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης πραγματικής ή πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ή 

της κατάληψης από το όριο ηλικίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οπότε 

και προωθείται η διοικητική πράξη 

της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παραπομπής 

βαθμοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο οποίος διατελεί σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική 

άδεια , εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση δεν έχει καταστεί νωρίτερα αμετάκλητη, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 14. Εάν ύστερα από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαγραφεί ή μεταβληθεί 

επί το ευνοϊκότερον δυσμενές στοιχείο, το οποίο στήριζε, εν όλω ή εν μέρει, την αιτιολογία 

δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενομένη και επαναλαμβάνεται μέσα σε 

εύλογο χρόνο από την έκδοση της, ή τη διαγραφή, ή τη μεταβολή του στοιχείου, είτε 

αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν σχετικής αίτησης την οποία δικαιούται να υποβάλει ο δυσμενώς 

κριθείς βαθμοφόρος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της διαγραφής ή της μεταβολής των στοιχείων. Η επανάληψη της κρίσης 

ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τη διαγραφή ή τη 

μεταβολή του δυσμενούς στοιχείου, ή την υποβολή της αίτησης και η απόφαση του εκδίδεται 

εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της σχετικής διαταγής 

σύγκλησης του. Η νέα κρίση των επανακρινόμενων βαθμοφόρων ενεργείται από την 

κατάσταση στην οποία τελούν κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης.» 

 

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 

(Α’ 137), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 16 

 (άρθρο 2 της Οδηγίας) 

Πεδίο εφαρμογής 

 1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 36, 51, 52, 62 και 346 της 

ΣΛΕΕ στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

οι οποίες έχουν ως αντικείμενο: 

 α) την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα 

μέρη, επι μέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή 

υποσυγκροτήματα, 
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 β) την προμήθεια ευαίσθητου εξοπλισμού, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνονται τα 

μέρη, επι μέρους στοιχεία ή συναρμολογημένα τμήματα, κατασκευαστικά μέρη ή 

υποσυγκροτήματα, 

 γ) έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν άμεσα το στρατιωτικό εξοπλισμό και τον 

ευαίσθητο εξοπλισμό για οποιαδήποτε στοιχεία του κύκλου ζωής τους, 

 δ) έργα και υπηρεσίες για ειδικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή ευαίσθητα έργα και 

ευαίσθητες υπηρεσίες. 

 2. Στον ειδικό τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας και ιδίως για την εξυπηρέτηση αναγκών 

της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ο παρών νόμος εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που 

αφορούν προμήθειες, έργα και υπηρεσίες που συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών αυτών. 

 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 

Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του 

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που 

ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης 

των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της 

ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος 

νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 

 4. Στις συμβάσεις έργων και μελετών-τεχνικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι γενικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων και 

μελετών-τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και το π.δ. 378/1987 (Α` 168).» 

3. Με την παρ. 2 του άρθρο 43 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 29 

του ν. 3978/2011 (Α’ 137), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 29 

Έγγραφα της σύμβασης 

 1. Τα Έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν: 

 

 α) τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 50, 

 β) τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει όλους τους γενικούς και ειδικούς 

όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για 

την Ασφάλεια εφοδιασμού, Ασφάλεια πληροφοριών και Υπεργολαβία και 

 γ) τη σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε αυτήν και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να δημοσιεύονται 

υποδείγματα εγγράφων της σύμβασης, με δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα, τα οποία μπορούν 

να περιλαμβάνουν τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής - προεπιλογής και ανάθεσης, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, το 

είδος και τον τύπο των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και κατακύρωσης, τη διαδικασία, 
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το χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους, τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών, τον τρόπο σύνταξης, υποβολής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών, το σχέδιο σύμβασης και τα τυχόν παραρτήματα αυτής και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του 

παρόντος νόμου.» 

4. Με την παρ. 3 του άρθρου 43 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 30 του ν. 

3978/2011 (Α’ 137), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 30 

 (άρθρο 18 της Οδηγίας) 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 1. Οι Τεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σημείο 

1 του Παραρτήματος III, περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 2. Οι Τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση των προσφερόντων στο 

διαγωνισμό με ίσους όρους και να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων 

φραγμών στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 

 3. Με την επιφύλαξη είτε υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων (περιλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντος) είτε των τεχνικών απαιτήσεων τις 

οποίες πρέπει να πληροί η Ελλάδα δυνάμει διεθνών συμφωνιών τυποποίησης, ώστε να 

εγγυάται τη διαλειτουργικότητα που απαιτείται από τις εν λόγω συμφωνίες και υπό τον όρο 

ότι αυτές είναι συμβατές προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Τεχνικές προδιαγραφές 

διατυπώνονται: 

 α) είτε με παραπομπή στις Τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα III και κατά 

σειρά προτίμησης: 

 αα) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, 

 ββ) στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, 

 γγ) στις κοινές μη στρατιωτικές Τεχνικές προδιαγραφές, 

 δδ) στα εθνικά μη στρατιωτικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά των διεθνών προτύπων, 

 εε) σε άλλα διεθνή μη στρατιωτικά πρότυπα, 

 στστ) σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς τυποποίησης ή, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε άλλα εθνικά μη στρατιωτικά 

πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα 

του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των 

προϊόντων, 

 ζζ) σε μη στρατιωτικά τεχνικά πρότυπα που προέρχονται από τη βιομηχανία και 

αναγνωρίζονται ευρέως από αυτήν ή 

 ηη) στα εθνικά «πρότυπα αμυντικού εξοπλισμού» που καθορίζονται στο Παράρτημα III 

σημείο 3 και προδιαγραφές αμυντικού υλικού παρόμοιες με εκείνα τα πρότυπα. 

 Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο», 
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 β) είτε με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, οι οποίοι μπορούν να 

περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υπό τον όρο ότι οι παράμετροι αυτές είναι 

αρκετά ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο 

της σύμβασης και στην αναθέτουσα αρχή να αναθέτει τη σύμβαση, 

 γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην 

περίπτωση β`, παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή 

λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση α` 

 δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση α` για ορισμένα 

χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην περίπτωση β` για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. 

 4. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές 

που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση α`, δεν μπορεί να απορρίψει μια προσφορά με 

την αιτιολογία ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν τηρούν τις 

προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην 

προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και με κάθε πρόσφορο 

μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν ισοδύναμα τις απαιτήσεις που ορίζουν οι 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

 Κατάλληλο μέσο μπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών 

που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός. 

 5. Όταν η αναθέτουσα αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην 

παράγραφο 3 να καθορίζει προδιαγραφές από άποψη επιδόσεων ή λειτουργικών 

απαιτήσεων, δεν μπορεί να απορρίπτει προσφορά που πληροί εθνικό πρότυπο το οποίο 

αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική 

προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από 

ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις 

επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που η ίδια έχει ορίσει. Ο προσφέρων υποχρεούται 

να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή και 

με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι τα έργα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πληρούν το 

πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που έχει ορίσει η 

αναθέτουσα αρχή. Κατάλληλο μέσο μπορεί να συνιστά τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή 

ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος οργανισμός. 

 6. Όταν η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων 

ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β`, μπορεί να 

χρησιμοποιεί τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών 

προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή 

από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι: 

 α) είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των 

υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, 

 β) οι απαιτήσεις του σήματος έχουν διαμορφωθεί με βάση επιστημονικά στοιχεία, 

 γ) τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και 
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 δ) είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το 

οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τιςΤεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή 

υποχρεώσεων. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως 

τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών που έχει συντάξει αναγνωρισμένος 

οργανισμός. 

 7. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αναγνωρισμένοι οργανισμοί είναι τα εργαστήρια 

δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και οι οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης που 

ανταποκρίνονται στα εφαρμοστέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται 

πιστοποιητικά από οργανισμούς αναγνωρισμένους σε άλλα κράτη - μέλη. 

 8. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 

μπορούν να περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης 

μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή 

συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να 

αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, 

κατ` εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή 

του αντικειμένου της σύμβασης κατ` εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η εν λόγω μνεία 

συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». 

 9. Οι Τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται: α) για στρατιωτικό εξοπλισμό μείζονος 

οικονομικής αξίας [άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ] από τα Ανώτατα 

Συμβούλια των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, β) για τον υπόλοιπο στρατιωτικό εξοπλισμό, 

από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία, γ) για κοινό στα τρία Γενικά Επιτελεία στρατιωτικό 

εξοπλισμό, από το Γενικό Επιτελείο στο οποίο ανατίθεται από το ΓΕΕΘΑ ο συντονισμός και η 

εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και 

διακλαδικότητα με ενοποιημένες προδιαγραφές για κοινά χρησιμοποιούμενα υλικά και η 

ορθή κωδικοποίηση - ταξινόμηση όλων των υπό προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και έργων.» 

5. Με την παρ. 4 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011 

(Α’ 137),το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 31 

Τεχνικός διάλογος 

 1. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης μιας σύμβασης που συνάπτεται στον τομέα 

της άμυνας, είτε εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου είτε εξαιρείται από 

αυτό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, μέσω της διαδικασίας του τεχνικού 

διαλόγου, να διαβουλεύεται με οικονομικούς φορείς, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και 

συμβουλών επί ζητημάτων που κρίνει ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών πτυχών της 

σύμβασης στα Έγγραφα της σύμβασης, όπως ιδίως για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών της σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι συμβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα 

τη νόθευση του ανταγωνισμού. 

 2. Ο Τεχνικός διάλογος διεξάγεται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων που αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και 

δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μέσο του 

έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των τυχόν δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο 

μέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συμβάσεων που 
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προβλέπονται στις περιπτώσεις δ` και ε` του άρθρου 17, η ειδική πρόσκληση του 

προηγούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 3. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο της σύμβασης, 

τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται 

περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικό 

με τη σύμβαση που προτίθεται να συνάψει η αναθέτουσα αρχή. 

 4. Ο Τεχνικός διάλογος διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις εξήντα ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της 

σχετικής πρόσκλησης, όταν πρόκειται για συμβάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις ο` 

και ε` του άρθρου 17. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας, ιδίως σε περιπτώσεις συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας ή ιδιαίτερα 

σύνθετου αντικειμένου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την 

ολοκλήρωση του τεχνικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα 

σχόλια που υποβλήθηκαν. 

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά 

ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια του τεχνικού διαλόγου. Η έκδοση της απόφασης αυτής 

δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.». 

6. Με την παρ. 5 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), το 

οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 41 

(άρθρο 27 της Οδηγίας) 

Ανταγωνιστικός διάλογος 

1. Για ιδιαίτερα περίπλοκες συμβάσεις, αν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί πως η χρησιμοποίηση 

της κλειστής διαδικασίας ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού δεν της παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης της σύμβασης, μπορεί να κάνει χρήση 

του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 2. Η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το κριτήριο ανάθεσης 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 

3. Η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού στην οποία γνωστοποιεί τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις της, τις οποίες ορίζει στην εν λόγω προκήρυξη ή σε περιγραφικό 

έγγραφο. 

4. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε διάλογο με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα 

με τα άρθρα 56 έως 65, Σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός και ο ορισμός των πλέον 

κατάλληλων μέσων για την ικανοποίηση των αναγκών της. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να συζητά με τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις πτυχές της 

σύμβασης. 

5. Κατά το διάλογο, η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 

οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, 

πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους οικονομικούς φορείς σε σχέση 

με άλλους. 
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6. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 

προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από 

υποψήφιο συμμετέχοντα στο διάλογο, χωρίς τη συναίνεση του. 

7. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέψει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε διαδοχικές 

φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, 

με εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο 

περιγραφικό έγγραφο. Η χρήση της δυνατότητας αυτής αναγράφεται στην προκήρυξη 

διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. 

8. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο μέχρι να είναι σε θέση να προσδιορίσει την ή τις 

λύσεις που ενδέχεται να ανταποκρίνονται ενδεχομένως στις ανάγκες της, εν ανάγκη αφού 

προηγουμένως τις συγκρίνει. 

9. Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η 

αναθέτουσα αρχή τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των 

λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 

προσφορές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα και απαραίτητα στοιχεία 

για την υλοποίηση του σχεδίου. 

10. Μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής οι προσφορές μπορεί να αποσαφηνίζονται, να 

διευκρινίζονται και να τελειοποιούνται. Εντούτοις, οι εν λόγω διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις, 

τελειοποιήσεις ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την 

τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, των οποίων η μεταβολή ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ή να εισάγει 

διακρίσεις. 

11. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις προσφορές που υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των 

κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό 

έγγραφο, και επιλέγει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα 

με το άρθρο 66. 

12. Μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, ο οικονομικός φορέας που κρίθηκε ότι 

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να κληθεί να 

διευκρινίσει ορισμένες πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που 

αναγράφονται στην προσφορά, υπό τον όρο ότι η διευκρίνιση αυτή δεν θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή των ουσιαστικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή τη δημιουργία διακρίσεων. 

13. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει την ανταμοιβή ή την καταβολή ποσών στους 

συμμετέχοντες στο διάλογο. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται ζητήματα τεχνικού και 

λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου.». 

7. Με την παρ. 6 του άρθρου 43 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρο 50 

του ν. 3978/2011 (Α’ 137), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 50 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, πλέον της δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 48, να 

δημοσιεύει την προκήρυξη στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη αναρτάται επιπλέον στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3861/2010 (Α` 112). 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναρτά την προκήρυξη σε ελεύθερα προσπελάσιμες από 

το κοινό υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να αποστέλλει την προκήρυξη για 

δημοσίευση στα Επιμελητήρια και σε Επαγγελματικές Ενώσεις ή Συνδέσμους Αμυντικής 

Βιομηχανίας.». 

8. Με την παρ. 7 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 81 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) με 

την προσθήκη νέας παραγράφου, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 81 

Εγγυητικές επιστολές 

 1. Το άρθρο 33 του ν. 3433/2006, πλην της παραγράφου 14 αυτού, που ρυθμίζει τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τις Εγγυητικές επιστολές, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 105. 

 2. Σε περίπτωση παροχής είδους που είναι αδιαίρετη παροχή παραδίδονται και Εγγυητικές 

επιστολές εξασφάλισης των ενδιάμεσων πληρωμών. 

 3. Όπου στο άρθρο 33 του ν. 3433/2006 γίνεται αναφορά σε υποδείγματα εγγυητικών 

επιστολών νοούνται αυτά που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα των εγγράφων της 

σύμβασης, τα οποία εκδίδονται με την απόφαση του Υπουργού που προβλέπεται στο άρθρο 

29.» 

9. Με την παρ. 8 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 87 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), με 

την προσθήκη νέας παραγράφου, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 87 

Κατακύρωση σύμβασης 

 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. 

 2. Η απόφαση: 

 α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 

 β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα, 

 γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα 

εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για συμβάσεις μικρότερης 

οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης για την 

ενεργοποίηση του αντίστοιχου υποπρογράμματος κατά τα άρθρα 72-76 του ν. 3883/2010 και 

του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί κατά την κρίση του 

ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για 

τη λήψη της τελικής απόφασης.» 
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10. Με την παρ. 9 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/2011 

(Α’ 137), με την προσθήκη εδαφίου, το οποίο άρθρο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 105 

Εκτέλεση συμβάσεων 

 1. Τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου, ιδίως οι όροι, η κατάρτιση, η τροποποίηση, η καταγγελία και η λύση των 

συμβάσεων, οι κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις παραδόσεις, τις πληρωμές, την 

έκπτωση του αναδόχου και τις συναφείς κυρώσεις, την είσπραξη των δικαιωμάτων του 

δημοσίου, την ευθύνη έναντι τρίτων, τη χρηματοδότηση, τη δωσιδικία και το εφαρμοστέο 

δίκαιο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 34 έως 42, 44, 45, 48, 60-

65, 68 παρ. 1 και 70 του ν. 3433/2006 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ` 

εξουσιοδότηση αυτού. Οι διατάξεις του ν. 3433/2006 περί Εγχώριας Βιομηχανικής 

Συμμετοχής (ΕΒΣ), Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 

(ΑΩ), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση τους, 

καταργούνται. 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των 

τυχόν συναρμόδιων Υπουργών, τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου, του άρθρου 81 

και του άρθρου 106 μπορούν να ρυθμίζονται διαφορετικά. 

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι 

διατάξεις των άρθρων 33-45,48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του Ν. 3433/ 2006 και οι κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και τις συμβάσεις υπηρεσιών 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, προσαρμοσμένες στη φύση και 

το σκοπό των συμβάσεων αυτών.» 

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

1. Με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 

4258/2014 (Α’ 94) με την προσθήκη εδαφίων δωδέκατου και δέκατου τρίτου, το οποίο 

άρθρο 26 έχει ως εξής:  

«Άρθρο 26 

 1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν 

κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το 

Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματος του νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει 

στο Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την 

πιστοποίηση τους και την επιχειρησιακή ένταξη τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 2 έως 7. 

 2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται 

σήμερα, από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ και τους 

αναγκαίους υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός 

θα χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος. 
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 3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ, προκειμένου να 

παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β 

και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις μηνιαίες 

αμοιβές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή 

ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωση του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η 

σχέση αυτή, δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή 

οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των 

εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους 

σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους. Η σχέση του Πολεμικού 

Ναυτικού με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη 

ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β. 

 4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν αναγκαίες 

για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και υπεργολάβους για κάθε 

επί μέρους αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν 

εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι 

αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση των Υ/Β. 

 Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους εκτός των ΕΝΑΕ για 

εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του 

παρόντος άρθρου.5. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν από το Πολεμικό Ναυτικό, από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι ύψους 75,5 

εκ. που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση 

των υπολειπομένων αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την 

επιχειρησιακή ένταξη των Υ/Β. 

 Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό μέχρι δεκαεννέα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες 

(19.700.000) ευρώ για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή 

απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, 

καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων δοκιμών των Υ/Β. 

 Επιπλέον ποσό μέχρι δεκαοκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων (18.800.000) ευρώ 

διατίθεται για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β. 

Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση 

πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση 

βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των 

συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ` εφαρμογή 

των σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφομένων διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του 

προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές 

υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 

πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν. 
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 Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ Α.Ε., μετά την 

έκδοση του ν. 4258/2014 και αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

κατασκευής και επιχειρησιακής λειτουργίας των Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», 

«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», θα τακτοποιηθούν δημοσιολογιστικά από το παραπάνω ποσό. 

  Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την 

πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις 

εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ` εφαρμογή των, σε ανωτέρω παράγραφο 4 

αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με άρθρο 61 του ν. 4557/2018 

πιστώσεων χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και τον Σεπτέμβριο 2019. 

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ` εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παραγράφους 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α` 139) και το 

άρθρο 22 του ν. 4618/2019 (Α` 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών 

δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020. 

 6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθμιση των θεμάτων τα οποία δεν 

ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη. 

 7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ουδεμία αρμοδιότητα έχει 

για τη διαχείριση των θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.» 

 

2. Με το άρθρο 45 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 

4361/2016 (Α’ 10), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 32 

 A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό στοιχείο Β΄, 

Συμφωνία. 

2. Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και 

αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Εισπράξεως 

Δημοσίων Εσόδων ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε 

ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως 

πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου 

τομέα, σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την 

επωνυμία NBEE Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως απαιτήσεων της εταιρίας εις 

χείρας τρίτων, εφόσον η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των 

απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των 

πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ` αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού, είτε την καταβολή 

δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας, καθώς επίσης 
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και των καταβολών του πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. 

Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της ΝΒΕΕ Α.Ε. 

έως την 27η Ιουλίου 2016, αίρονται αυτοδικαίως. 

 3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-

12) παραμένει σε ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα οποία δεν διέπονται από την 

κυρούμενη δια του παρόντος νόμου συμφωνία. 

 4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον 

όρο ότι δεν παρακωλύεται η σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη σύμφωνη γνώμη του 

Π.Ν.. 

 5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του Ελληνικού 

Δημοσίου από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση και τις 

τροποποιήσεις της, η δε προθεσμία παραγραφής για την άσκησή τους παρατείνεται για 

χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της κυρούμενης συμφωνίας. 

 6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκ. ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ομαλή 

εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ` αριθμ. 6 και 7. Το εναπομείναν ποσό της κυρωθείσας 

τριμερούς συμφωνίας θα διατεθεί προς αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά θα διατεθούν 

από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις θα καταλογισθούν στα ΝΒΕΕ Α.Ε. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή, από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των 

εργαζομένων πα- ρατείνεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την 1η Ιουλίου 

2018, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των 

υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης, μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2019. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, 

ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε 

εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών σε 

εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το 

σκοπό αυτόν. 

 Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα 

απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως τις 30 

Ιουνίου 2019. 

  8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ` αριθμ. 6 και 7. 

Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που 

εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο 

6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των λογαριασμών κοινής ωφελείας, 

όπως έχει καθοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η 

καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται 

για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα 
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παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών 

ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Πολεμικό 

Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την 

κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 

2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α` 

139), παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 2019. 

9. Επιπλέον ποσό μέχρι επτά εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.650.000) ευρώ 

διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ` αριθμ. 6 και 7. 

Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη 

συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που 

εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ` 

αριθμ. 6 και 7 και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. 

Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων 

παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2019, όσο 

και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των 

υπογραφεισών / συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του 

Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2020. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό 

δικαίωμα που απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας 

παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α` 139) και το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α` 89) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020. 

 Στην Αθήνα σήμερα, την 4 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ : 

 α) Πολεμικού Ναυτικού, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρχηγό του Πολεμικού 

Ναυτικού Αντιναύαρχο Γ. Γιακουμάκη ΠΝ , εφεξής το «ΠΝ», 

 και 

 β) της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που εδρεύει 

στην Ελευσίνα 19200, Α.Φ.Μ. 094457638 ΑΡ. ΜΑΕ. 37923/03/Β/97/11, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τους κ. Νικόλαο Ανδριτσάκη του Παναγιώτη, Αριθμ. Δελτίου 

Ταυτότητας Χ543781 και κ. Ιάσονα Δημητρακόπουλο του Σοφοκλή, Αριθμ. Δελτίου 

Ταυτότητας ΑΒ205718 στο εξής αναφερόμενη ως «ΝΒΕΕ ΑΕ», 

 γ) του εκπροσώπου των εργαζομένων της ΝΒΕΕ ΑΕ κ. Θεολή Τσούκη του Κωνσταντίνου, 

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Κ304927 και κ. Αριστοτέλης Κυριαζόπουλος του Δημητρίου, 

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ601026 που εκπροσωπεί νόμιμα την πλειοψηφία των 

εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας. 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 Στο πλαίσιο αναζήτησης οριστικής λύσης για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

ναυπήγησης των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας δυνάμει ης σύμβασης 001 Β/2000 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΝΒΕΕ ΑΕ, και 

συγκεκριμένα την ολοκλήρωση κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, τα ανωτέρω μέρη 
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συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι οι ακόλουθοι όροι συμφωνήθηκαν ελεύθερα 

και αποτελούν δίκαιους όρους. 

 Άρθρο 1 

 Αντικείμενο Συμφωνίας 

 Με την παρούσα σύμβαση, το Πολεμικό Ναυτικό αναλαμβάνει τον συντονισμό της 

ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, κυριότητας του Ελληνικού 

Δημοσίου, στο πλαίσιο του δικαιώματος νομής και κατοχής, υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα, στο εξής αναφερόμενο ως 

«πρόγραμμα» 

 Άρθρο 2 

 Υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ ΑΕ 

 1. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και έως την ολοκλήρωση 

κατασκευής των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθμ. 6 και 7 και ένταξης τους στο Πολεμικό Ναυτικό ως 

πλήρως επιχειρησιακά ενεργών πλοίων, παραχωρεί στο Πολεμικό Ναυτικό κατά 

προτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών, το δικαίωμα χρήσης, άνευ οιουδήποτε 

ανταλλάγματος, των γηπέδων μετά των συστατικών τους, των λιμενικών εγκαταστάσεων και 

πλωτών μέσων, τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε καλή λειτουργική κατάσταση και εν γένει 

κάθε απαραίτητου για την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων κινητού και ακίνητου 

πράγματος ιδιοκτησίας της ή παραχωρημένου σε αυτή για τη λειτουργία του ναυπηγείου. 

 2. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται να μην προβεί σε απολύσεις έως την ολοκλήρωση του παρόντος 

προγράμματος - εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμφωνα με το νόμο- 

και στην καταβολή του 30% του καθαρού μισθού κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με την 

ισχύουσα εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30% εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. 

Το ΠΝ θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών με 

καταβολή του 70% αυτών, αφού υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα αντίστοιχα νόμιμα 

παραστατικά για την πληρωμή από το ΠΝ. 

 3. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή του 40% τρεχόντων λογαριασμών 

κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του προγράμματος, καθώς και στην 

αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με υφιστάμενους ή τυχόν 

νέους διακανονισμούς με τις εταιρείες παροχής. Τα λοιπά βιομηχανικά έξοδα (ενδεικτικά 

αναφέρονται: φύλαξη, καθαριότητα, τηλεφωνία, άδειες μηχανογραφικών εφαρμογών, 

μετακίνηση προσωπικού) θα βαρύνουν αποκλειστικά την ΝΒΕΕ ΑΕ. 

 4. Η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεούται και είναι πλήρως υπεύθυνη να εκτελέσει εντός 

χρονοδιαγράμματος τις εργασίες αρμοδιότητας της που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

του προγράμματος. 

 Άρθρο 3 

 Αρμοδιότητες, ενέργειες Πολεμικού Ναυτικού 

 1. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, 

προκειμένου αυτοί να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση 

των εργασιών στις ΤΠΚ και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Συναφώς, το ΠΝ θα 

καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθούν σε κάθε εργαζόμενο. Με τις 
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προβλέψεις του παρόντος δεν δημιουργείται καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το ΠΝ , ή 

οποιαδήποτε διαδοχή του ΠΝ στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι της ΝΒΕΕ 

ΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τη ΝΒΕΕ ΑΕ και όλα 

τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους. Η σχέση του ΠΝ με τους εργαζομένους 

ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την ττλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ. 

 2. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου 

συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους αντικείμενο που 

θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος, με εκείνους που ήταν ήδη 

συμβεβλημένοι με τη ΝΒΕΕ ΑΕ και έχουν ήδη εκτελέσει εργασίες στις ΤΠΚ στο ίδιο 

αντικείμενο, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες, προδιαγραφές των 

ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναται να αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους 

προμηθευτές, υπεργολάβους ή και τρίτους εργαζόμενους εκτός ΝΒΕΕ ΑΕ. 

 3. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα, θα γίνουν από το ΠΝ, από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία. Το υφιστάμενο υπολειπόμενο 

συμβατικό τίμημα θα δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων των μη διατιθέμενων ανέκκλητων πιστώσεων που προβλέπονται 

στους νόμους 4160/2013 και 4313/2014. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει 

επιπλέον ενίσχυση με ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων €. Από την επιπρόσθετη αυτή 

χρηματοδότηση, το ποσό που τελικώς θα δαπανηθεί θα καταλογιστεί στα ΝΒΕΕ ΑΕ με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Ποσά άνω των 40 εκ € θα καταλογισθούν εις βάρος των 

κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών επιστολών προκαταβολής. 

 4. Οι ως άνω αμοιβές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη προσδιορίζονται στο 

70% των πληρωτέων αμοιβών των εργαζομένων δυνάμει της υπάρχουσας εργασιακής τους 

σχέσης με τη ΝΒΕΕ ΑΕ, με κατώτερο όριο καταβολής τα 850€ και ανώτερο όριο τα 3.000€. 

 5. Εντός δέκα (10) ημερών από την κύρωση της συμφωνίας με τη διαδικασία της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας, οι εργαζόμενοι θα λάβουν, ανεξάρτητα από τη 

μηνιαία καταβολή αμοιβών τους του τρέχοντος μηνός, επιπλέον ποσό ύψους δυο μηνιαίων 

αμοιβών. Με την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6, θα καταβληθεί στους εργαζόμενους, 

επιπλέον ποσό ύψους μιας μηνιαίας αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά των δυο συν ενός μισθού, 

συνυπολογίζονται στις συνολικές μηνιαίες αμοιβές των εργαζομένων που δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν ως συνολική δαπάνη το κόστος 29 αμοιβών. Τα δώρα, τα πάσης μορφής 

επιδόματα και κάθε μορφής πρόσθετες αποδοχές θα επιβαρύνουν στο σύνολο τους τη ΝΒΕΕ 

ΑΕ. Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 29 μηνών η ΝΒΕΕ ΑΕ 

υποχρεώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών αρμοδιότητας καθώς και στην παροχή των 

αναφερομένων σε Άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσης. 

 6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές επιστολές προκαταβολών παραμένουν σε ισχύ έως 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 Άρθρο 4 

 Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής ΤΠΚ 

 1. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7 δεν θα ξεπεράσει τους 29 

μήνες. Ως χρονικό σημείο έναρξης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λογίζεται η 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 
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 2. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 7 δεν θα 

ξεπεράσει τους 16 μήνες. 

 Άρθρο 5 

 Γενικοί όροι 

 1. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των Ελλήνων. 

 2. Το ΠΝ μέσω του Ναυτικού κλιμακίου Ελευσίνας, αναλαμβάνει το συντονισμό του 

παρόντος προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού της ΝΒΕΕ ΑΕ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με το κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού που είναι 

εγκατεστημένο στα ναυπηγεία ή τους νόμιμους εκπροσώπους του ΠΝ καθώς επίσης να 

βρίσκεται σε τόπο και χρόνο που τυχόν θα ορισθεί από το κλιμάκιο ΠΝ για τις ανάγκες του 

προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού υποχρεούται να ενημερώνει και να εισηγείται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε απαιτείται, τα αρμόδια όργανα του ΠΝ 

για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του και εντάσσονται στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράμματος. Η ανάληψη του συντονισμού από το Ναυτικό κλιμάκιο Ελευσίνας 

του ΠΝ δεν απαλλάσσει το προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ από υποχρεώσεις και ευθύνες που 

αντιστοιχούν στη θέση που καλύπτουν και στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί για 

την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ναυπηγείων και την πρόοδο του προγράμματος. 

 3. Το ΠΝ δύναται να καθορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 

προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ ή και από προσωπικό του ΠΝ για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό 

και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

 4. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητας τους όπως απαιτεί 

η καλή πίστη, η επαγγελματική δεοντολογία, οι κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. 

 5. Η ανοχή από το Πολεμικό Ναυτικό της παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

συμφωνίας, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση ως έγκριση της παράβασης ή παραίτηση από 

οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του Δημοσίου ούτε ως τροποποίηση της 

συμφωνίας ούτε παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα στη ΝΒΕΕ ΑΕ. Η μη άσκηση δε, κάποιου 

δικαιώματος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. 

 6. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί, ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα σε 

τρίτους. Κανένας τρίτος δεν θα δικαιούται να επικαλεστεί κάποια διάταξη της συμφωνίας, η 

οποία είναι δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, 

ρητά ή σιωπηρά. 

 7. Η ΝΒΕΕ ΑΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο 

προσωπικό της, που θα απασχολείται στο παρόν πρόγραμμα και για το λόγο αυτό εγγυάται 

την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως της σχετικής με την υγιεινή και την 

ασφάλεια στην εργασία, εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.α. 

 8. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος είναι πιθανό να περιέλθουν σε γνώση της ΝΒΕΕ ΑΕ 

και των εργαζομένων πληροφορίες (σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή και προφορικά) 

αναφορικά με το Δημόσιο, ή τις υποθέσεις τους, οι οποίες δεν έχουν καταστεί γνωστές στο 

ευρύ κοινό (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Όσον αφορά στις Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες, η ΝΒΕΕ ΑΕ και οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες 

εμπιστευτικότητας και να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται από τις Ελληνικές Αρχές και την Ελληνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η 

ΝΒΕΕ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
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τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση της. 

 9. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης ΝΒΕΕ ΑΕ λόγω συγχώνευσης ή από άλλη νόμιμη 

αιτία αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτού, όπως απορρέουν από 

την παρούσα συμφωνία, η συνέχιση, όμως αυτής υπόκειται σε ρητή και έγγραφη έγκριση 

από το Δημόσιο. Ομοίως, τυχόν ένταξη της ΝΒΕΕ ΑΕ σε κάποια από τις διαδικασίες του ΠτΚ, 

δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας. 

 9. Με την υπογραφή της παρούσας, το Ελληνικό Δημόσιο δεν παραιτείται από οποιοδήποτε 

συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του. Τυχόν συμβατικές διαφορές μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων που έχουν ανακύψει πριν από την υπογραφή της παρούσας, επιλύονται 

κατά τον τρόπο που προέβλεπε η εν λόγω σύμβαση 

 10. Η Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) 

παραμένει σε ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και γενικότερα των θεμάτων 

τα οποία πλέον καθορίζονται στην παρούσα. 

 11. Όλοι οι όροι της παρούσας ρητά συμφωνούνται, ως ουσιώδεις. 

 12. Για επίλυση τυχόν διαφορών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αφού διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και αποδεκτά και 

υπογράφεται ανεπιφύλακτα το παρόν από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, 

από τα οποία έλαβε ένα (1) ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) το ΥΠΕΘΑ. 

 Χολαργός, 4 Δεκεμβρίου 2015 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για το Πολεμικό Ναυτικό           Για τη ΝΒΕΕ              Για τους Εργαζόμενους» 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 47 τροποποιείται το άρθρο 92 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), το 

οποίο έχει ως εξής: 

« Άρθρο 92 

 Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών 

κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα σημεία 

όπου ήδη λειτουργούν σήμερα, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και 

δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος για τους Δήμους: Αγίων 

Αναργύρων - Καματερού, Αλίμου, Ασπρόπυργου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, 

Βριλησσίων, Βύρωνος, Γλυφάδας, Ερμιονίδας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Κηφισιάς, 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου - Χολαργού, 

Πειραιά, Περάματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σαλαμίνος, Σπάτων - 

Αρτέμιδος και Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας ως εξής: 

α) Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού: 

αα) Το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων, 

επιφανείας 270,41 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

ββ) Η εδαφική έκταση, στη Δημοτική Κοινότητα Ζεφυ-ρίου επί της οδού Γληνού επιφανείας 

2.294,49 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 1) στο τοπογραφικό 
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διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

β) Στον Δήμο Αλίμου, το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης, επί της Λ. Γερουλάνου, επιφανείας 

1.829,00 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, Α3, ..Α6, Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αλίμου. 

γ) Στον Δήμο Ασπροπύργου το τμήμα εντός γηπέδου στη θέση «Λάκκα Χατζή» επί αγροτικής 

οδού, επιφανείας 2.418,62 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 1) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Πολεοδομίας και Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου. 

δ) Στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης το γήπεδο πέριξ του κοιμητηρίου Βούλας, της 

Δ.Ε. Βούλας, επιφανείας 4.807,78 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Κ1, Κ2, Κ3, ..., Κ18, Κ1) στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του 

τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 

ε) Στον Δήμο Βύρωνος το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή του οικείου Δήμου, επιφανείας 

3.144,50 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, ..., 19, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα. 

στ) Στον Δήμο Γλυφάδας, το εδαφικό τμήμα επί της οδού Αλ. Παναγούλη, επιφανείας 

18.925,78 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, Α3, ..., Α25, Α1) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας. 

ζ) Στον Δήμο Ερμιονίδας το γήπεδο στη θέση «Κάμπος» της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, 

επιφανείας 10.902,33 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Κ1,Κ2, Κ3, ..., Κ22, Κ1) στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου 

Ερμιονίδας. 

η) Στον Δήμο Ζωγράφου εντός εδαφικής έκτασης, επί της οδού Αναπαύσεως, επιφανείας 

137.311,42 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, ..., 74, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Δόμησης του Δήμου Ζωγράφου. 

θ) Στον Δήμο Ηλιούπολης το γήπεδο, επιφανείας 13.097,76 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία 

(1, 2, ..., 46, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης. 

ι) Στον Δήμο Κηφισιάς, το γήπεδο στη θέση «Καλυ-φτάκι» της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, 

επιφανείας 7.893,34 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, ..., 19, 1) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Κηφισιάς. 

ια) Στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δ. 

Μαρκοπούλου, επιφανείας 7.931,89 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, ..., Ο, Α) στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου. 

ιβ) Στον Δήμο Νέας Σμύρνης, το εδαφικό τμήμα επί των οδών Σωκράτους και Ολυμπίου, 

επιφανείας 1.745,75 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Α) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης. 
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ιγ) Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, το τμήμα εντός του Νεκροταφείου επί της οδού Σωκράτους, 

επιφανείας 371,77 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α2, Α8, Α5, ..., Μ6,Α2) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου. 

ιδ) Στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης στη θέση «Κόμβου 

Περιφερειακής Υμηττού - Καισαριανής», επιφανείας 1.571,50 τ.μ. που εμφαίνεται με 

στοιχεία (Ν1,Ν2, Ν3, 704, Ν1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 

ιε) Στον Δήμο Περάματος, το παλαιό Κοιμητήριο Περάματος επί της οδού Αναπαύσεως, 

επιφανείας 10.160,65 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (A, Β, .Ω, Α) στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Περάματος. 

ιστ) Στον Δήμο Περιστερίου, το εδαφικό τμήμα, επί της οδού Αγίου Βασιλείου, επιφανείας 

13.218,73 τ.μ που εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, ., 15, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα 

κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Περιστερίου. 

ιζ) Στον Δήμο Πετρούπολης: 

αα) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ιλίου, επιφανείας 6.748,95 τ.μ., όπως 

εμφαίνεται με στοιχεία (1, 2, 3, ., 30, 1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που 

θεωρήθηκε από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

ββ) Το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πετρούπολης 11.017,72 τ.μ. που 

εμφαίνεται με στοιχεία (Κ1, Κ2, ., Κ27, Κ1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που 

θεωρήθηκε από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. 

ιη) Στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου το τμήμα εντός εδαφικής έκτασης στη θέση «Πλατύ 

χωράφι», επιφανείας 2.718,87 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ,.., Ζ, Α) στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Δευθύντρια των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. 

ιθ) Στον Δήμο Σαλαμίνας, το γήπεδο, στη θέση «Γούβα Μπατσί» της Δ.Ε. Σαλαμίνας, του 

Δήμου Σαλαμίνας, επιφανείας 6.087,22 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (1, α, β, .ε, 1) στο 

τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας. 

κ) Στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, το γήπεδο, στη θέση «Ασύρματος» της Δ.Ε. Αρτέμιδος, του 

Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος, επιφανείας 18.836,53 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, 

Β1, ., Α19, Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από τον 

Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. 

κα) Στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, το γήπεδο επί της Ε.Ο. Αθηνών-

Λαμίας (έναντι των Ο.Τ. 91 & 97), επιφανείας 3.306,20 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, 

Γ, .Τ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας. 

2. Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από τη δημοσίευση του παρόντος έως τον καθορισμό 

χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού 

σχεδίου, είτε με τροποποίηση ΓΠΣ ή με έγκριση ΤΧΣ και μέχρι τρία (3) έτη. Μετά τη λήξη της 

προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ. Καθ` όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας του ΣΜΑ επιβάλλεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή 

της όχλησης, την οπτική απομόνωση με περιμετρικές φυτεύσεις ή περιφράξεις και τη χρήση 
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των βέλτιστων τεχνικών για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων. Για τις ανάγκες της 

προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του 

άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α` 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Μετά τη λήξη της 

προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμος οφείλει 

εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή. Ειδικά, για τις 

περιπτώσεις παρόδου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών, δεν επιτρέπεται 

παράταση της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ.». 

2. Με την παρ. 3 του άρθρου 47 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν. 

4555/2018 (Α’ 133), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 226 Α 

1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και 

των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε μία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων 

της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό 

Διαβαθμι-δικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της 

Περιφέρειας αυτής. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας καθορίζεται η έδρα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ του 

παρόντος άρθρου.» 

2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ έχουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 

1 του άρθρου 227 και της παραγράφου 8 του άρθρου 225. 

3. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 ασκούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων 

και από την ΕΔΑΚΙ ΑΕ για τους δήμους της Νήσου Κεφαλλονιάς. Για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων αυτών, οι οικείοι δήμοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 99 

και 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87) με γειτονικούς νησιωτικούς δήμους ή με τον Ειδικό 

Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ. 

4. Η συμμετοχή των Δήμων στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των Ειδικών Περιφερειακών 

ΦΟΔΣΑ της παραγράφου 1 ανέρχεται σε 60%, και κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με τον 

αριθμό του πληθυσμού τους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, ενώ η συμμετοχή της οικείας Περιφέρειας ανέρχεται σε 40% του αρχικού 

μετοχικού κεφαλαίου. Οι Δήμοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α` 114) και τις σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 (Α` 

216) και 4548/2018 (Α` 104). Στο μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορούν να συμμετέχουν τρίτοι, 

εκτός των δήμων - μετόχων και της οικείας Περιφέρειας. 

5. Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ είναι η Γενική 

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Προεδρος του Δ.Σ.. 

6. α) Με την εξαίρεση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 11, η Γενική 

Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ συγκαλείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 4548/2018. 

β) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ της 

παραγράφου 1, αποτελούνται από επτά (7) μέλη. Ειδικότερα, αποτελούνται από τον 

Περιφερειάρχη και από άλλα δύο (2) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τέσσερα 

(4) μέλη, που εκλέγονται από τους εκπροσώπους των Δήμων που συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση. Ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν 

συμμετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών μελών του Δ.Σ.. 
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Κάθε Δήμος δικαιούται να συμμετέχει μόνο με έναν υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη 

του Δ.Σ. του Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ. Η εκλογή δύο εκπροσώπων από τον ίδιο Δήμο στο Δ.Σ. 

είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που οι υποψήφιοι σύμβουλοι δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των θέσεων του Δ.Σ.. 

γ) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται για κάθε Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ ο οικείος 

Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. 

7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι 

σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε μία από τις 

δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 

μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων και λοιπών 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων μελών τους, ενώ 

υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων 

ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 

και ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των στερεών 

αποβλήτων. Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από 

εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαιρουμένων των υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς τους, συνεχίζονται από τον διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ χωρίς να διακόπτονται και 

χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. 

8. Το μόνιμο προσωπικό των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, καθώς και εκείνο με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των δύο Ειδικών 

Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ με την ίδια σχέση εργασίας. 

9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται μέσα σε 

προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των 

πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούμενων νομικών προσώπων, 

αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του 

καταργούμενου ΦΟΔΣΑ και έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια με τους 

νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική 

έκθεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο 

οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νομικών προσώπων και 

περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό 

ΦΟΔΣΑ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις 

τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο 

Δήμο. 

Οι εκκρεμείς δίκες σχετικά με πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες 

συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, συνεχίζονται από τον οικείο Δήμο, χωρίς να 

διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 

αυτές. 

Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων ΦΟΔΣΑ στον Ειδικό 

Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Η 

απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της 

έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και 

τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία 

του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. 
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10. Στις περιπτώσεις λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο 

εκκαθάρισης. 

11. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ 

συγκαλείται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόσκληση του 

οικείου Περιφερειάρχη, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήμους εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της ιδρυτικής 

Γενικής Συνέλευσης αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισμός του 

αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νομιμότητα της 

σύστασης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται με την έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών 

Αυτοδιοικήσεων σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α` 87), ενώ ως προς τη 

δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 

4548/2018. Μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που 

ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως τα 

άρθρα 236 έως 240 του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. 

13. Είναι δυνατή η μεταβολή της νομικής μορφής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού 

ΦΟΔΣΑ σε Σύνδεσμο που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 229 έως 235 του παρόντος με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην περίπτωση μετατροπής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ σε 

Σύνδεσμο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από 

το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 

αναδρομική ισχύ από τον χρόνο σύστασης του νομικού προσώπου με τη νέα νομική μορφή. 

Η πράξη κατάταξης σε θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις 

κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο.». 

 

Β. Καταργούμενες διατάξεις  

Επί του άρθρου 1  του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) 

1. Με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 ΠΝΠ, καταργείται το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

 Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να 

επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια 

υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους 

υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 
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συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. 

 2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 

στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με απόφαση του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο 

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

υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια 

απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της 

διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που 

προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία. 

 3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 

στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

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

της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του 

προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 

προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον 

τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. 

 4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ` 

εφαρμογή της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε` της παραγράφου 4 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι δυνατόν 

να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ` εξαίρεση επιτρέπεται 

και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή. 

 5. Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατόν 

να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που 

διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από 

τις δομές αυτές και να λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 

6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται 

αναλόγως.» 

Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»  (Α΄90)» 

 

Μέρος ΙΗ’: Ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

1. Με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ, καταργείται τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

 Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
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 1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να 

επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια 

υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους 

υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 

συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. 

 2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 

στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με απόφαση του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο 

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

υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια 

απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της 

διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που 

προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία. 

 3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 

στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

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

της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του 

προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 

προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον 

τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής 

Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. 

 4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ` 

εφαρμογή της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε` της παραγράφου 4 του 

άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι δυνατόν 

να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ` εξαίρεση επιτρέπεται 

και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή. 

 5. Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατόν 

να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που 

διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από 

τις δομές αυτές και να λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας 

υγείας, τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 

6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται 

αναλόγως.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

 

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(A΄ 84) 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

(Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 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 με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 

5, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 

21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την 

παράγραφο 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 

και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους 

τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και 

ενωσιακών συνόρων. 

3. 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 

Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων  

Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες 

ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, 

ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή 

απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι 

αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, 

τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την 

καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.». 

 

Άρθρο δεύτερο 

Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης 

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν 

τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού 

Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 

Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 

και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται 

περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του 

φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του 

φορολογικού έτους 2019. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των 

προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 

170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά: 

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών 

υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές 

διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του. 

β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των 

ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ.  

γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού. 

Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του 

παρόντος. 
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Άρθρο τρίτο 

Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ  

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), προστίθενται εδάφια ως 

εξής: 

«Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της 

παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της 

οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που 

προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση 

απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις 

ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες 

έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους 

σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου 

είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες 

επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί 

τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό 

χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.»  

 

Άρθρο τέταρτο 

Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής» 

Στο τέλος της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχόμενου (Α΄ 75) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:  

«Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 

Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας.». 

 

Άρθρο πέμπτο 

Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014 

 Παρατείνονται κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες για:  

α) την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, 

δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του 

άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (A’ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων 

λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια 

ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014,  

β) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του 

τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, 

πληρωμές δημόσιου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄ 

287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
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Άρθρο έκτο 

Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για 

την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 

H παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφαρμόζεται και για τις δωρεές 

που εμπίπτουν σε αυτό, των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν 

από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64). 

 

ΜΕΡΟΣ B: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο έβδομο 

Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 

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 (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 

3377/2005 (Α’ 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των 

καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω 

μέτρων. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο όγδοο 

Άδεια ειδικού σκοπού  

Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής :  

«δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με 

αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής 

επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.» 

 

Άρθρο ένατο  

Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων 

1. Η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, 

οι οποίες εκδόθηκαν από δήμους δυνάμει του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), 

παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020, εφόσον, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι 

υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Ανασφάλιστων – οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 908) ή εφόσον η ισχύς των ανωτέρω 

αποφάσεων έληξε μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. 
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των 

αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1.  

 

Άρθρο δέκατο 

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση 

αναπηρικών παροχών 

Το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 6 

1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης 

αναβάλλονται μέχρι την 31η  Μαΐου 2020.  

2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα 

με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, 

η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., 

παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί από τους 

δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων 

των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.  

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει 

προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, εφόσον 

η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι 

προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Η καταβολή των 

παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης 

παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση 

απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των 

ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α. και 

πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.  

5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος παρατείνεται ισόχρονα. 

6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. 

και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως 

δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ’ 

αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους 

φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, 

ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησης τους, όταν η διακοπή αυτή 

πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, πλην του είδους και του ποσοστού 

αναπηρίας. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του παρόντος, 

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19. 
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Άρθρο ενδέκατο 

Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία 

Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 

4321/2015 (Α’ 32) και το άρθρο 54 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές 

που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή 

είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της 

υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), της οποίας οι όροι 

τηρούνται. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και 

εργοδοτών 

Το δέκατο έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο δέκατο έβδομο 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών 

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 

1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία 

λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020». 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-

19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται 

αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται με κάθε μέσο, 

συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στον Υπουργό 

Υγείας, προς έγκριση, κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και καταχωρείται στα βιβλία 

του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται συγκεκριμένα το είδος και το ποσό της δωρεάς. Σε 

περίπτωση δωρεών σε είδος, τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός 

παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. με μέριμνα των οργάνων εκπροσώπησής του, με σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζομένων, το οποίο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. Ο 

Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται όπως αποστείλει αναλυτική αναφορά εντός χρονικού διαστήματος 
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τριών (3) μηνών στον Υπουργό Υγείας για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος 

όσο και των χρηματικών δωρεών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία. 

2. Δωρεές σε είδος που μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των σκοπών της 

ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και εμπίπτουν στη διαδικασία αποδοχής της 

παρ. 1 είναι ενδεικτικά δωρεές με αντικείμενο: μέσα ατομικής προστασίας, στολές 

προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τηλεφωνικής 

επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

3. Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος εφαρμόζεται και 

καταλαμβάνει και δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 42), προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19. Για την έγκριση των δωρεών του προηγούμενου εδαφίου, μαζί με τη 

δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται προς τον Υπουργό Υγείας 

προς έγκριση και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, αποστέλλεται και αναλυτική 

κατάσταση με αναφορά των δωριζόμενων αντικειμένων και χρηματικών ποσών, των 

δωρητών τους φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των ημερομηνιών διενέργειας 

των δωρεών εκ μέρους τους. Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό 

Υγείας της παρ. 1 εφαρμόζονται και ως προς τις δωρεές αυτές.  

4. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, 

εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α΄ 248). 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο  

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να 

συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, 

πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή ιατρούς με εξειδίκευση 

στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με 

δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή των 

ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η 

εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια 

για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε 

περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων 

ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων 

σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου 

εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του 
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αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου με 

αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄.  

Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με 

απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), όπου ανήκει το νοσοκομείο, 

μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου, κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 ( Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης. 

2. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν 

υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 

την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα 

παράτασης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου για 

την εφημεριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιμελητή Β’. Σε περίπτωση 

συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών 

ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των 

νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους 

επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών 

κατά την εφημερία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με απόφαση του 

Διοικητή της ΥΠε, όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του 

διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.  

3. Οι ιδιώτες γιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των ΥΠε. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο  

Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ 

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 την 30η Σεπτεμβρίου 2020, 

ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) 

μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και 

πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους 

υγειονομικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της 
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δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου, οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι 

οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγματοποιούν κατ` 

οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με ασφαλή μέσα επικοινωνίας 

τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 

19 που παραμένουν στην οικία τους. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση 

των προβλεπομένων στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις 

συμβάσεις των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου, η αποζημίωσή τους καθορίζεται ως εξής: 

α. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ 

ανά επίσκεψη και μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για την 

ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του.  

β. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και μέχρι του ποσού των 

ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών 

παρακολούθησης του.  

2. Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β της παρ. 1 για υπηρεσίες προς τους 

ασφαλισμένους, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο 

μηνιαίο όριο αμοιβής των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.  

3. Για την καταβολή του συνολικού μηνιαίου ποσού που αφορά τις υπηρεσίες προς τους 

ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους της παρ. 1, απαιτείται, τόσο για τους 

συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για τους οικογενειακούς ιατρούς της ΠΦΥ, να 

υποβάλλεται αναλυτικός κατάλογος επισκέψεων κατ’ οίκον ή συνεδριών εξ αποστάσεως. 

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή 

του παρόντος, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν λόγω δαπανών, 

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του 

ΕΟΠΥΥ. 

5. Ως προς την αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και των οικογενειακών ιατρών 

της ΠΦΥ για επισκέψεις κατ’ οίκον σε ασθενείς που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, ισχύουν οι 

ρυθμίσεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018) και των 

συμβάσεών τους με τον ΕΟΠΥΥ.  

6. Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους ανασφάλιστους ασθενείς, ήτοι 

το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για την κατ’ οίκον επίσκεψη και των δέκα (10) ευρώ για την 

εξ αποστάσεως συνεδρία, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 

ασφαλισμένους και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1, που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 2 και 

πάντως όχι πέραν του ανώτατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μηνιαίως, 

καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76).  

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ 

προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 
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1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του 

περιορισμού της νόσου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να 

παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, σε 

ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 που παραμένουν στην 

οικία τους.  

2. Η αποζημίωση των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον 

ή εξ αποστάσεως όπως ορίζεται στην παρ. 1 στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 εκτός του 

τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο ωρομίσθιο ενεργού εφημερίας.  

3. Τα ποσά της καταβλητέας αποζημίωσης της παρ. 2 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς 

τους ασθενείς βαρύνουν τον προϋπολογισμό των ΥΠε και υπολογίζονται ως πρόσθετες 

αμοιβές.  

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή 

του παρόντος, ο τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ’ οίκον και εξ 

αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών 

1. Οι συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή και 

γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή ή λοιπές 

παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή 

γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. 

υποβάλλουν στην αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο 

επίσκεψης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του 

ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους.  

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 Μαρτίου 2020.  

 

Άρθρο δέκατο ένατο  

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών  

1. Για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, 

για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές 

υποδομές και υπηρεσίες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η 

διαλειτουργικότητα των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές 

ηλεκτρονικής υγείας του Δημοσίου.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να επεκτείνεται η χρήση των υποδομών και 

συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της παρ. 1 στην εξ αποστάσεως 
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επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση με ιατρούς συμβούλους περιπτώσεων χρονίως 

πασχόντων με άλλα υποκείμενα νοσήματα.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο 

τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της 

οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή 

ενημέρωσή τους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται: α) όλα τα θέματα λειτουργίας της 

εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρμογή, β) 

τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του 

ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εφαρμογή, γ) οι λεπτομέρειες 

συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ) κάθε οργανωτικό και 

τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης 

της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των 

δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, 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) τα 

θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και 

λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων 

των δεδομένων, ζ) οι αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης 

στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 

προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και θ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος.  

4. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής της παρ. 1 παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με 

ευθύνη του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων 

ιατρός υποχρεούται να ζητεί από τον ασθενή, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από συγγενή 

α’ βαθμού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της 

τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 12 του ν. 3418/2005 (Κώδικας 

Ιατρικής Δεοντολογίας, Α΄ 287), για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Η 

επεξεργασία δεδομένων του ασθενούς και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τηλεϊατρικής, θεμελιώνεται στις διατάξεις των στοιχ. (γ), (η) και (θ) της παρ. 2 του 

άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Εάν 

η λήψη συγκατάθεσης του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή, τότε ο θεράπων ιατρός 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του, πάντοτε με βάση τις διατάξεις του 

ν. 3418/2005 και κάθε άλλης σχετικής ρύθμισης. Οι οδηγίες των Νοσοκομείων και Μονάδων 

Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση 

υποχρεωτικές. 

 

Άρθρο εικοστό  

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) 

1. Στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα 

αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που 

αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και ανασφάλιστους, τα οποία και εξετάζονται 

με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλισμένων του 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και την ανάληψη 

της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..» 

2. Η υπ’ αρ. ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση (Β’ 545) καταργείται. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια 

των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας 

1. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται 

κάθε εκλογική διαδικασία σχετική με την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού 

προσωπικού στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στις μονάδες 

κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, όπως ορίζεται ειδικότερα 

στην υπ’ αρ. ΔΥΙδ/οικ.35509/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β΄ 421). 

2. Στα διοικητικά συμβούλια της παρ. 1 ως προς τα οποία ήδη εκκρεμεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο η ανάδειξη των αιρετών μελών, με αποτέλεσμα να κωλύεται η νόμιμη συγκρότηση ή 

η επίτευξη απαρτίας σε αυτά, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών 

εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου εκάστου φορέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναβίωση της θητείας των αιρετών 

εκπροσώπων διενεργείται κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στον ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

Η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας 

υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη 

στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών 

συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας 

ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε 

νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και 

Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη 

διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα 

κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης 

δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) 

συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων 

δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η 

πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται μέσω της 
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ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις 

απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών 

ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. 

Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία 

δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 

– 2020). 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Άρθρο εικοστό τρίτο  

Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 

 

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), 

επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, 

πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η 

εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο. 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία 

1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 

4251/2014 (Α΄ 80), παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστημα έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία λήξης τους, υπό την επιφύλαξη:  

α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι 

συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζομένων στην περ. ζ΄ 

της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στις αποφάσεις που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. ε΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνατεί να συνάψει 

εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της 

εκμετάλλευσης του,  

β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της 

αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται 

στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄. 

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 

13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:  

α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος 

είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη. 

β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:  

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 

(Α΄ 160), 
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ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης 

χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας 

σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της 

εκμετάλλευσης του.  

γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης 

αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ.  

δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ανάγκες 

σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014.  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων 

1. Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι 

φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να 

λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 

Δ23/οικ.19061−1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1336), καθώς και υπνωτήρια 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης. 

2. Οι δομές της παρ. 1 λειτουργούν βάσει Κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα 

επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 της υπ’ αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. Με 

απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της 

δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 7 

της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά 

ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας. 

3. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, με απόφαση του διοικητή ή του 

νόμιμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της 

οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι 

ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για 

όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. 

4. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1, δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, τουριστικά 

καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ’ 

αρ. 5052/24.3.2020 (Β΄ 1018) και 5248/27.3.2020 (Β΄ 1073) αποφάσεις του Υπουργού 

Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το 

αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση 

κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών 

στέγασης.  

 

Άρθρο εικοστό έκτο 
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Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από 

αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών  

1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς 

σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το 

χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.  

2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι 

δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο 

χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο  

Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό 

εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης 

των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις 

που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια 

γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες 

μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο. 

2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής 

μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών 

(laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται 

για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό 

του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση 

στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο 

διάστημα αυτό απαιτείται. 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο  

Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας  

από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να 

προμηθεύονται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα µέσα ατοµικής 

ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε 

δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α΄ του ν. 

3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου 

της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εδρεύουν εντός της 
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περιφέρειας τους. Για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμόδιου 

οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη.  

2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

 

Άρθρο εικοστό ένατο  

Καθορισμός ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις, Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα 

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του δημοτικού νομικού προσώπου ή 

επιχείρησης, του συνδέσμου δήμων ή του ιδρύματος είναι δυνατός ο καθορισμός:  

α) εξαιρέσεων 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) της πενθήμερης εβδομάδας 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 του παρόντος 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. 

 

Άρθρο τριακοστό  

Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων 

Στην παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:  

«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις 

μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για 

λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.». 

2. Το τέταρτο εδάφιο της περ. β΄ αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:  

«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις 

μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για 

λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.». 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο  

Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με την παρ. 14 του 

άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
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το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, κατά το 

χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, και το οποίο απασχολείται σε άλλη 

υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου 

νομικού προσώπου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης αντιτίμου και λοιπών 

αντικαταβολών από τους φορείς, καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη 

ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ. Η δαπάνη μισθοδοσίας για κάθε μήνα 

απασχόλησης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων μηνών προ της 

αναστολής λειτουργίας. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι 

Περιφερειακές Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και την παρ. 7 

του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

64), όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 αντιστοίχως του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και 

να διανέμουν στα μέλη τους κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα µέσα 

ατοµικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις της 

παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ βαθμού 

Ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να 

διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. 

Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Από την εφαρμογή 

της παρούσας δεν δύναται να προέλθει κατ’ οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση 

του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

Για δάνεια χορηγηθέντα αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού αναστέλλεται η παρακράτηση των τριών (3) 

επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση 

του μηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται σύμφωνα με 

το προηγούμενο εδάφιο θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε έντεκα (11) 

μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 
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Παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων 

νομικών προσώπων 

1. Η θητεία των μελών των οργάνων και επιτροπών των Υπουργείων, καθώς και των 

εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων, η οποία έληξε μετά την έναρξη ισχύος της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή αναμένεται να λήξει το 

αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία 

λήξης της, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του 

οικείου νομικού προσώπου, η θητεία των μελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 

μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 

του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), εγκριτικές αποφάσεις της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 

280) που έχουν χορηγηθεί σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου (ν.π.δ.δ.) αυτών ή και σε λοιπούς φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 

για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, από την 1η Απριλίου 2019 έως τις 30 

Ιουνίου 2019 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη ή ανακοίνωση, μπορούν να 

υλοποιηθούν ή εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο  

Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

1. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως αποδοχές 

και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

2. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη 

μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η 

προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των 

αντίστοιχων έργων. 

3. Οι ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνουν και πρόσωπα τα οποία:  

α) λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) ή  
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β) λαμβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την παρ. 3 του τριακοστού 

όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) ή  

γ) εργάζονται εκ περιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ή  

δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο  

Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

Στην από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

« Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και 

προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες:». 

2. Η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού 

προηγουμένως προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). Η 

επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση) γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των 

συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως 

ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176), 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 

του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην 

Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 

36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.». 

3. Στο εικοστό έκτο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους με 

έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 

45).». 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο».  

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με 

έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).». 

6. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόμου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν 

σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη 

της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.». 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με 

έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).» 

8. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε 

καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της 

και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.». 

 

Άρθρο τριακοστό ένατο  

Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  

των μέτρων δέουσας επιμέλειας 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, να αιτείται την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των 

φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του 

ν. 3979/2011 (Α΄ 138), των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την 

επαλήθευση της ταυτότητας και των ετήσιων εισοδημάτων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά 

ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του. Για τους σκοπούς του 

παρόντος, ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, και ως «χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» νοούνται οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου. 

2. Η άντληση και η διαβίβαση των δεδομένων της παρ. 1 διενεργούνται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 47, 48 και 108 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του φυσικού προσώπου. Κατά την 

υποβολή της αίτησης της παρ. 1 παρέχεται η ρητή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, η 

οποία συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1 από 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι φορείς από τους οποίους αντλούνται 

τα δεδομένα δυνάμει συγκατάθεσης έχουν πρόσβαση στο σχετικό αρχείο που περιλαμβάνει 

την αίτηση και την παροχή συγκατάθεσης των αιτούντων φυσικών προσώπων. 

3. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού 

προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (taxisnet). 

4.Τα δεδομένα που δύνανται να διαβιβαστούν σύμφωνα με την παρ. 1 περιλαμβάνουν ιδίως 

τα εξής:  
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α) ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο,  

β) αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,  

γ) εκδούσα αρχή, χρόνο έκδοσης και κατά περίπτωση λήξης των στοιχείων της περ. β΄,  

δ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,  

ε) τηλέφωνο επικοινωνίας,  

στ) ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση,  

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),  

η) το μέγεθος και τις πηγές των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του φυσικού 

προσώπου, όπως προσδιορίζονται στην πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος και  

θ) διεύθυνση διαμονής.  

Οι περ. α΄ έως δ΄ μπορούν να διαβιβάζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της 

αυθεντικότητας και της ισχύος του υποβληθέντος στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται για 

σκοπούς τήρησης αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς στη μορφή στην οποία αντλήθηκαν, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά 

τους. 

5. Για τον σκοπό του παρόντος το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα 

των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 

ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες 

των δεδομένων που δύνανται να διαβιβάζονται, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, την 

πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά 

μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό  

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»  

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, τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των ως άνω 

εταιρειών δύνανται να: 

α) αποφασίζουν την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν 

συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για την κάλυψη εποχικών 

και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού και για χρονικό 

διάστημα έως έξι (6) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου 

απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή 

διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις 

αορίστου χρόνου είναι άκυρη. 
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β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου «ΕΛΤΑ ΑΕ» στην άλλη επιχείρηση για την 

κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες. Ο αριθμός του προσωπικού που εντάσσεται στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και ο 

χρόνος κατά τον οποίο διαρκούν η μεταφορά και η απασχόληση στην άλλη εταιρεία του 

ομίλου, συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις των αρμόδιων εκτελεστικών οργάνων των 

εταιρειών και αποτελούν μέρος της μεταξύ τους συμφωνίας. Για την επιλογή του ως άνω 

προσωπικού λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά η ειδικότητα, η υπηρεσιακή αρχαιότητα και 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει 

την ανωτέρω ρύθμιση υποχρεούται να δηλώνει τη μεταφορά στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κατά τα προβλεπόμενα 

στο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και στους 

εργαζομένους στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 

Α.Ε.». 

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων  

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, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί 

να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση 

κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας 

έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή 

μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον 

επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 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), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. 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.  

228



2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής 

λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο 

σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3. 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. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους 

προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος 

(ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του 

παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων 

αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί 

εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.  

 

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου 

 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

Στο τέλος του εβδομηκοστού πρώτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

προστίθεται παρ. 2 ως εξής: 

«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης 

του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της 

ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής 

διάταξης.». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε δοκίμους υπαστυνόμους  

και δοκίμους αστυφύλακες 

Αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας εορτών Πάσχα 2020 στους δοκίμους υπαστυνόμους και 

στους δοκίμους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 

του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) και στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 

187) αντίστοιχα, μέχρι νεοτέρας, προς αντιμετώπιση της όλως εξαιρετικής και επείγουσας 

ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η προβλεπόμενη 

άδεια χορηγείται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, εφόσον έχει εκλείψει η όλως 
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εξαιρετική και επείγουσα ανάγκη της αντιμετώπισης του κινδύνου από τη διασπορά της 

ανωτέρω νόσου. Οι λεπτομέρειες ως προς τον χρόνο λήψης της προβλεπόμενης άδειας 

ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας  

και των Καταστημάτων Κράτησης 

1.α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων 

Κράτησης της Χώρας, μπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεμένα μέσα τα 

οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:  

(αα) χερσαία, χωρίς περιορισμό κυβισμού, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το 

έργο των εν λόγω σωμάτων και όχι για την εξυπηρέτηση προσώπων, πλωτά ή αμφίβια 

μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων,  

(αβ) μηχανήματα έργου,  

(αγ) αεροσκάφη και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.  

β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(βα) Έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές ως αντικείμενα 

λαθρεμπορίας ή ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων για τις οποίες προβλέπεται ποινή 

στερητική της ελευθερίας, ενός (1) τουλάχιστον έτους.  

(ββ) Έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα 

αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη απόφαση του 

αρμόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή 

τους στον ιδιοκτήτη τους.  

γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω μέσα, τα οποία έχουν 

κατασχεθεί από τις αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές:  

(γα) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο ιδιοκτήτης τους δεν 

προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που προσκλήθηκε 

αποδεδειγμένα για τον σκοπό αυτό, ή  

(γβ) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και 

έχει παρέλθει προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ή  

(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους 

δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβε γνώση 

αποδεδειγμένα για το δικαίωμα του να του αποδοθούν.  

2. Για τη διάθεση των μέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού ο οποίος 

προΐσταται της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρόταση του 

Αρχηγείου του οικείου Σώματος. Με την έκδοση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και 

μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του μέσου.  

3. Αν, μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως, με βούλευμα 

ή με δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως 

πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του. Η αξία καθορίζεται με έκθεση κοστολόγησης 

η οποία συντάσσεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την έκδοση της απόφασης διάθεσης. 

Στην έκθεση υπολογίζονται δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί. 

Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δικαιούται να προσφύγει, 
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εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της έκθεσης, στα διοικητικά 

δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του κατασχεθέντος.  

4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή προσδιορισμού αξίας 

κατασχεμένων μέσων, η οποία συγκροτείται από:  

(αα) έναν (1) ανώτερο αξιωματικό ειδικότητας μηχανολόγου – μηχανικού,  

(αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωματικό ειδικότητας οικονομικού, ή συναφών ειδικοτήτων,  

(αγ) έναν (1) μηχανολόγο - μηχανικό της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή του οικείου 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.  

β. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον Αρχηγό του Σώματος, στο οποίο 

ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση.  

γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και αναλογούντες δασμοί, 

φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις για τη διάθεση των μέσων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς 

των φορέων στους οποίους διατίθενται.  

5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρμόδια για την σχετική παράβαση 

εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία διενήργησε την κατάσχεση του μέσου και στην 

υπηρεσία ή στον φορέα όπου φυλάσσεται το μέσο. Στην τελευταία περίπτωση επέχουν θέση 

απόφασης άρσης του μέτρου της μεσεγγύησης.  

6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) δεν εφαρμόζονται κατά τις 

διαδικασίες του παρόντος. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο  

Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού 

Στην παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Στις ως άνω περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών για τις δαπάνες οδοιπορικών 

εξόδων που αφορούν τις μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού, το αίτημα για την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η έκδοση αυτών μπορούν να 

πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο». 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο  

Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών 

Η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 11 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου 

εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με 

αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται 

έγκληση. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο  

Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών 
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Η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή 

λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν 

το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη 

θεώρηση εισόδου που έχουν λάβει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής 

θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης 

που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία 

εξόδου από την ελληνική επικράτεια. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο  

Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του 

Πάσχα 

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, μπορεί 

να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το 

χρονικό διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα, 

21 Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 

Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄70) προστίθενται τρία 

εδάφια ως εξής: 

«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι 

ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου 

ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά μητρώα του πληροφοριακού συστήματος 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε 

εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα 

μαθήματα Τομέα της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο 

διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους εγγεγραμμένους και 

φοιτούντες στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές 

ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους 

αποφοίτους Β΄ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους 

πέραν της Β΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.». 

 

Άρθρο πεντηκοστό  

Επείγοντα ζητήματα αποσπασμένων υπαλλήλων στο εξωτερικό 

Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου εξωτερικού στους αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και 
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περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λογίζεται ως χρονικό διάστημα 

προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού 

Έως την 31 Μαΐου 2020 και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, τα ειδικά 

επιμίσθια των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, 

καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, μπορούν να εκκαθαρίζονται με μόνη την 

ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και 

χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει υποχρεωτική και η 

υποβολή σε έντυπη μορφή των ανωτέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική 

μορφή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που 

προκαλούνται από τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο  

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών 

Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου πρώτου 

της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών 

διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά 

παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο  

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως 

1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση και απογευματινές δραστηριότητες 

από τους εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 14199/249/5.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(Β’΄1217), δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων 

ποσών από τους υπόχρεους. 

2. Στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 14199/249/5.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν 

υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο  

Οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις και 

προγράμματα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού 

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, 

επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
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στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως 

έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α΄163), και το ύψος τους δεν δύναται 

να υπερβεί συνολικά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της 

επιχορήγησης είναι ακατάσχετο. 

3. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η 

σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο  

Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική 

 και κοινωφελή δράση 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) προστίθενται δύο εδάφια ως 

εξής: 

«Για την επιχορήγηση κατά τα ανωτέρω προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 

σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ν.π.ι.δ. δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής 

έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 3 

του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 

4170/2013 (Α΄163). Η απόφαση επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου με τον σχετικό 

φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής 

Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με 

την περ. γ της ανωτέρω παραγράφου.». 

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο  

Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

1. Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 από τη 

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών, εξακολουθούν να 

συνιστούν αναθέτουσες αρχές με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δύνανται να 

αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σύμφωνα με την απόφαση κατανομής πιστώσεων του 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και την απόφαση ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών 

του Υπηρεσιακού Γραμματέα όπως ισχύει.  

2. Τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ανωτέρω Υπηρεσιών, πλην του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, υπάγονται απευθείας στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως προς την οικονομική τους 

δραστηριότητα και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης 

χρηματικών Ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του 

φυσικού αρχείου αυτών. 

3. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων της παρ. 2 διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα 

Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

4. Ειδικότερα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων 

και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών. 

5. Κατά τα λοιπά για τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της παρ. 2 του 

παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο  

Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας 

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (A΄ 182) παρατείνονται 

έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες των περ. (β), (γ) και (δ) του 

άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 

2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του 

εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

2. Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, έως την 31η 

Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό στην οικεία 

δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο 

καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13 

του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020.  

3. Οι προθεσμίες που παρατείνονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος εκπνέουν για κάθε 

ΔΑΣΕ με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 

4423/2016, οπότε και εκδίδεται αμελλητί η απόφαση της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 

126/1986, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως άνω τρίμηνων προθεσμιών. 

4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έχουν ήδη πλήρως προσαρμοσθεί στις 

διατάξεις του ν. 4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο 

άρθρο 13 του π.δ. 126/1986, πλην της απόφασης της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 

126/1986, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις αυτές 

λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη, για την κατανομή των συστάδων, και τις αιτήσεις των ΔΑΣΕ 

των παρ. 1 και 2 του παρόντος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να χορηγείται νέα 

παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των 

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο  

Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Κ.Α.Π.Ε.) 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Α.Π.Ε. παρατείνεται για το διάστημα από τις 14 

Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου ή μελών από το δ.σ. του Κ.Α.Π.Ε. ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητάς τους, 

κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί, με 
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απόφασή του, να ορίζει νέα πρόσωπα προς αντικατάστασή τους, κατά παρέκκλιση της παρ. 

2 του άρθρου 4 του π.δ. 375/1987 (Α΄ 13)  

 

Άρθρο πεντηκοστό ένατο  

Δυνατότητα προμηθευτών για διακανονισμό εξόφλησης τιμολογίων Διαχειριστών 

1. α. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή ΑΠΕ 

και Εγγυήσεων Προέλευσης, τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους 

πελάτες τους, αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), 

τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος (ΧΧΣ) και τις 

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία 

είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων των Διαχειριστών, από τη θέση 

σε ισχύ της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως: 

(αα) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ 

εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τους 

αντίστοιχους Κώδικες των Διαχειριστών και 

(αβ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, 

με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα μετά την καταβολή 

της υποπερ. (αα). 

β. Οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά ποσά των 

χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους που αφορούν τις χρεώσεις χρήσης 

Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς), χρεώσεις χρήσης 

Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου (Χρεώσεις 

Διανομής) δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο 

των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των 

οικείων κανονιστικών κειμένων, από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 

2020, ως ακολούθως: 

(βα) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ 

εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τα οικεία 

κανονιστικά κείμενα και 

(ββ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, 

με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα μετά την καταβολή 

της υποπερ. (βα). 

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης 

εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο 

διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της 

οφειλής. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο 

Διαχειριστή και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με κοινοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ), ότι επιθυμεί διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της 

συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους. 
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Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής οφείλει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αυτή στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της εποπτείας της, βάσει 

των άρθρων 22 και 23 του ν. 4001/2011 (Α΄179).  

 

Άρθρο εξηκοστό  

Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυμης εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) 

1. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου, με 

αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη 

εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 

(«Ειδικού Λογαριασμού») του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179), από το Ειδικό Τέλος 

Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο από τους Προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης και της κείμενης νομοθεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από έναρξη ισχύος της 

παρούσας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. Το σχετικό αίτημα δανειοδότησης δύναται να 

υποβληθεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από σχετική 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. 

2. Το ποσό του δανείου: 

(α) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με βάση την εκτίμησή της για τα 

προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, 

εντός της περιόδου αναφοράς της παρ. 1, ήτοι από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι 

και τις 30 Ιουνίου 2020.  

(β) χρησιμοποιείται για να καλύψει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα του Ειδικού 

Λογαριασμού, με πίστωση αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 

(Α΄179) και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 

Προέλευσης.  

(γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της δανειακής σύμβασης. 

3. Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

Οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων 

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής: 

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω 

ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, 

ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας 

με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται 

από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή 

του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος 

μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του 

αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται 
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ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον 

παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί.  

β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνει απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας 

ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020. 

γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό 

δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 

δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορά απαιτήσεις επιβατών από αερομεταφορέα που διαθέτει 

Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει του Κανονισμού 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουλίου 1992, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του 

Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 

Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης». 

 

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο 

Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ  

1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων 

(8.000.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και 

Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για 

την κατασκευή και προμήθεια πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός 

τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η δωρεά 

αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων 

των κείμενων φορολογικών διατάξεων και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται 

κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, 

διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ’ του άρθρου 

27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό 

Οικονομικών. Mε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται η 

οικοδομική άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των αρμόδιων, 

κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

νομοθεσίας.  

2. Η εκτέλεση του έργου του παρόντος ανατίθεται με το σύστημα της μελέτης-κατασκευής. 

Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της παρ. 1 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α΄147), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της 

περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν λόγω ορίων, 

με απευθείας πρόσκληση, από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Σε αμφότερες τις 

άνω περιπτώσεις προσκαλούνται πέντε (5) τουλάχιστον κατασκευαστικές εταιρείες, οι 

οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου 

να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. 

Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, είναι αφενός μεν 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και αφετέρου η επί 
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ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση του συγκεκριμένου έργου εντός δύο (2) μηνών 

από την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η 

άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, εφόσον η σύμβαση 

δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. 

3. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος 

προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού πρώτου 

άρθρου.  

4. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω 

έργου. Η εκταμίευση των ποσών της χρηματοδότησης είναι τμηματική και πραγματοποιείται 

ως εξής: α) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση του έργου στον επιλεγέντα 

ανάδοχο, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί εγγράφως στη Βουλή των 

Ελλήνων τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης όσο και τον αριθμό τραπεζικού 

λογαριασμού, στον οποίο η Βουλή εμβάζει κάθε φορά τα αιτούμενα ποσά, β) εντός έξι (6) 

εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, η Βουλή των Ελλήνων εμβάζει ποσό ενός 

εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασμό της 

εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβολή, αντιστοιχούσα σε ποσοστό είκοσι 

τοις εκατό (20%) επί του ποσού της δωρεάς, γ) με την πιστοποίηση της προόδου των 

εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν σχετικής 

έγγραφης γνωστοποίησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Βουλή των Ελλήνων 

εμβάζει κάθε φορά, εντός τριών εργάσιμων (3) ημερών από τη γνωστοποίηση, το αιτηθέν 

ποσό προς την εταιρεία, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση του 

αναδόχου. Εάν προκύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, τούτο επιστρέφεται από την εταιρεία 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στη Βουλή των Ελλήνων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 

5. Για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου της παρ. 1 από τον ανάδοχο και λόγω του 

κατεπείγοντος, ο ανάδοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και κατά 

τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά τα λοιπά 

πλήρως της εργατικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

1. Οι ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 

Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

(Β΄ 2300), η ισχύς των οποίων λήγει από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 

2020, παραμένουν σε ισχύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους. 

2. Προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 

Σιδηροδρόμων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι 

οποίες λήγουν από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020 παρατείνονται 

αυτοδικαίως μέχρι την 31η Μαΐου 2020. 

3. Άδειες μηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α΄ 32) 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα αν λήγουν νωρίτερα. Οι διατάξεις 

του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί περιοδικών ελέγχων αναστέλλονται μέχρι την 31η 

Μαΐου 2020. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο  

Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, στα πλοία 

υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 

του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των παρ. 

Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.  

2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν 

να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο  

Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού 

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής: 

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων 

διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που 

έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας 

που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων 

δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία, 

ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας 

με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδίου. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται 

από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) 

και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί 

οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του 

μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον 

παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.  

β) Η περ. α) εφαρμόζεται και σε συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων 

αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄92), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ: (α) του πλοιοκτήτη ή 

εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ναυτιλιακών 

Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 (Α΄ 22), (β) ναυλομεσιτών, ναυτικών 

πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συμβάλλονται στο ναυλοσύμφωνο κατά τα 

οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 και την υπ’ αρ. 

3133.1/10229/2016/4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 364) και (γ) των ναυλωτών, 

φυσικών ή νομικών προσώπων. 

γ) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας 

ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών 

σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστημα 

από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020. 
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δ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό 

δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Άρθρο εξηκοστό έκτο  

Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων  

1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, 

πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των 

επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 

20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. 

2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια 

δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση 

εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους 

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το 

ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως 

ορίζονται στην παρ. 1, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 

στην απόφαση της παρ. 4.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται 

από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των 

οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα 

Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικήςδύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των 

ανταποδοτικών δικαιωμάτων της παρ. 1, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό 

και οι δικαιούχοι της μείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και να παρατείνεται 

το χρονικό διάστημα αυτής μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες. 

 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο  

Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας  

1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης, για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και 

Απρίλιο 2020, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως πενήντα τοις εκατό (50%) 

του εκάστοτε υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιμολογίου για τα μισθώματα των 

συμβάσεων του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (A΄ 145), καθώς και των συμβάσεων του 

εξηκοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75).  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η 

διαδικασία χορήγησης της ως άνω προκαταβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή της παρ. 1. 

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο  

Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός 

Ζώνης Λιμένα 

1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή 

λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
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αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 

Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται 

από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των 

οποίων ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., 

τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.   

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να παρατείνεται το χρονικό διάστημα ισχύος 

της παρ. 1 μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο εξηκοστό ένατο  

Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το 

Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 

εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την 

εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με 

απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρουμένης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη 

Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις 

μετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα 

έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις. Οι συμβάσεις αφορούν 

αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, 

προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της 

χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 

με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς. 

 

Άρθρο εβδομηκοστό  

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων 

και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών  

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με 

τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός 

τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και αφετέρου 

πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 

Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.  
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2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) 

φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, 

αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια 

που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, 

επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με 

τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών 

συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό 

ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη 

ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου 

εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.  

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να 

επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, 

εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την 

εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά 

περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της 

επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσής του.  

4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την 

προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη 

για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 

εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την 

παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. 

5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η 

τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή 

αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.  

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη 

από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο 

πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα 

συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης 

ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. 

Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την 

αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική 

επιχείρηση. 

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει 

συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της 

τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει 

στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.  

243



8. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από 

διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α΄12) καλύπτονται από την προστασία 

κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 

7/2018.  

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει 

συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό 

δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων  

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός τουριστικών 

επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και αφετέρου είτε 

τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών 

επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 

έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.  

2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική 

επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση 

οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική 

ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση 

δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, 

να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων 

ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του.  

3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την 

αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση 

που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα 

(30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια 

τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική 

επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του 

προηγούμενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην 

αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 

οφειλόμενο χρηματικό ποσό.  

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά 

τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων 

τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική 

επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό 

ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει 

συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό 

δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 

 

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που 
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περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του 

Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018). Με όμοια απόφαση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, το ποσοστό με το οποίο πολλαπλασιάζεται η προκύπτουσα διαφορά 

του κύκλου εργασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

2. Το ποσό της κατά την παρ. 1 οικονομικής ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το 

οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με 

την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών (Β’ 897). Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, προσδιορίζεται 

για κάθε τουριστικό κατάλυμα ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός 

Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο 

Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

Κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή 

κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. 

 

Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο 

Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 

1. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και 

συμπληρώθηκε με το εξηκοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 

προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των 

πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις καθορίζονται 

με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την 

οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να προβλέπουν, 

κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα, 

όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του 

οχήματος». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο 

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, 13 Απριλίου 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 

Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»  (Α΄90) 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 90 Φύλλο 

της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»   
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις 

παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την 

παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 

101, το άρθρο 102 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της 

οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων. 

3. 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 

Προστασία κύριας κατοικίας 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως 

εξής:   

«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 

1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των 

οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του 

από την αναγκαστική ρευστοποίηση». 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για 

οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 

2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες 

βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη 

Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 

1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται 

247



προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και 

προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

προηγούμενου εδαφίου.». 

 

Άρθρο τρίτο 

Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014 

1. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών 

χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με 

την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014  

(Α΄ 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την 

εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων, που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο τέταρτο 

Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων 

σε ενεργειακά προϊόντα  

1. Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας δέκα (10) ημερών στους 

εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α΄ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 

(Α΄ 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), 

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που 

αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α΄ έως ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του  

ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, 

για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και 

τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών 

επιβαρύνσεων.  

2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος 

καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορήγηση της 

πίστωσης, το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονομική εγγύηση 

υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής, 

αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου. 

 

Άρθρο πέμπτο 

Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες 

1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις 

περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό 

Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και 

οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες 

υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.  

2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η 

προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 

δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Ομοίως, 

παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η 
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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 που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και 

την 31η Μαΐου 2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και 

αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. 

Στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί 

του καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. 

έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το τρίτο άρθρο της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).  

3. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται 

με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η 

Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως την 31η 

Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το 

διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Ως 

ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου 

προβλέπονται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής 

περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από 

προαιρετική ασφάλιση. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό που 

απασχολείται την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 

εντός των προθεσμιών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 

της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.    

    β) Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 

ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των 

επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το 

χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, 

τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η δόση.  

4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, 

λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου 

κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους 

αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται από τον 

Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των 

καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής 

Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση του προηγούμενου 

εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού 

κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό 

προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών του πρώτου 
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εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα 

για την εφαρμογή της παρούσας. 

5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων 

με βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ. 1 

εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος.  

6. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται φορείς που ανήκουν στο Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.  

Άρθρο έκτο 

Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων 

Οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης 

αερολιμένων, προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), 

οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, εξοφλούνται έως έξι (6) 

μήνες μετά την επέλευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού. Η επιμήκυνση των οφειλών, 

κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για 

τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από 

την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή (0,5) 

μονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων 

που θα επέρχονταν από το χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω 

οφειλής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, ως εξαιρετική, δεν 

αποτελεί τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.   

  

Άρθρο έβδομο 

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης  

με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  

 1. Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 

265), ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

παραταθεί η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου του προηγούμενου εδαφίου, για 

χρονικό διάστημα που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο όγδοο 

Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων  

για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων   

1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν 

της έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Β΄ 855), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων των 

οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ΄ αρ. 

1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για 

χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3. Η ανωτέρω παράταση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 
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προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν 

επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την έναρξη 

ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα της 

παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών της παρ. 1, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ B΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο ένατο 

Αναστολή λειτουργίας φαρμακαποθηκών 

Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των 

καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών 

(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών 

τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης 

αυτής». 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο δέκατο 

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας 

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% 

των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του 

ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που 

υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου. 

2. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η 

αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό 

διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. 

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των 

συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της 

παράτασης αυτής. 

4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του 

μέτρου της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην 
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προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου της 

παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 

σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης 

εργασίας. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, 

καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή 

της σύμβασης εργασίας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι τις 

30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά 

τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας 

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής 

των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι 

συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 

δεκαπέντε (15) ημέρες.  

2. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να 

τεθούν εκ νέου σε αναστολή. 

3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών 

διάρκειας της αναστολής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

5. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για 

τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα 

Μάιο 2020.  

Άρθρο δωδέκατο 

Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας 

1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με 

εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο 

Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές 

κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης. 
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2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, 

υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης 

έκτακτης εργασίας. 

3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας 

συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού 

διαστήματός της.  

4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης 

εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των 

εργαζομένων είναι ο εργοδότης.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι 

και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας  

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας 

αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, 

προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. 

Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση 

ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του 

κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020 

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:  

«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες 

της παρ. 5 και της περ. α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής: 

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, 

κατά την υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου 

δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου. 

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνουν 

χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου. 

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την 

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών 

εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της 

παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου. 

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς 

και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος 

Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. ΄’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως 

την 30ή Νοεμβρίου. 

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. 

β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου. 

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου 
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ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του 

τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021. 

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.» 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

και διαιτητικών αποφάσεων 

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση 

ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 

2020 έως και την 30η Απριλίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄:  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID-19 

Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης 

φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το δέκατο άρθρο της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του  

ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (E.K.E.A), 

της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του Εθνικού Οργανισμού 

Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου 

Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού 

και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 

1. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), μετά από την παρ. 1 προστίθεται 

παρ. 1α ως εξής: 

«1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (E.K.E.A), 

στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας 

Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς 

και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς 

υπαλλήλους που με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται για τη λειτουργία των 

φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου της κεντρικής υπηρεσίας του, καταβάλλεται, για το 

έτος 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου 
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βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά 

τις οριζόμενες στην παρ. 2α ημερομηνίες». 

2. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετά από την 

παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής: 

«2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, 

εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 

2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Μαΐου 

2020».  

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σε περίπτωση 

παραίτησης μέλους ή μελών του, μέχρι τον διορισμό νέων μελών, εφόσον παραμένουν 

τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του 

Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά. 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

Το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A΄ 83) αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 3 

 Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες: 

1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου  

2. Νοσηλευτ,  

3. Τεχνικού Συνεργείου  

4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και  

5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της 

προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος 

και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.» 

 

Άρθρο εικοστό 

Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 – Πρόσβαση σε 

δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 

επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής χορήγησης δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ 

Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και 

αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 
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2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών 

ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την πορεία 

έκβασης των νοσηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, 

απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή 

θάνατος). 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται  από την υποχρέωση εκπλήρωσης 

υπηρεσίας υπαίθρου 

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή 

Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση 

των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής 

ειδικότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.  

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική 

υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας 

Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) προστίθεται υποπερ. ζζ΄ 

ως εξής:  

«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου για 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον». 

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη 

 και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών 

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), προστίθεται παρ. 8 ως 

εξής: 

«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), σε περιπτώσεις 

αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να 

χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων 

αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από 

δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 
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Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε δήμους  

Για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή 

εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως 

ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και πάντως όχι πέραν της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2020 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) και της 

υπ’ αρ. 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 108). 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας κυλικείων εντός σχολικών μονάδων  

Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των 

κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται 

μισθώματα για την ενοικίασή τους. 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Μετακίνηση μαθητών  

Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από και 

προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη προστασία της 

υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για 

τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι 

δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των 

οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που 

πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το 

άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A΄ 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του 

ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 

76). 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης Α΄ κύκλου κινητικότητας 2019 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ΄ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης 

εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020». 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας 

1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στα 

κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους 

δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), της από 
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14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 και της από 

20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), δύναται 

να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 

ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και η παράταση 

δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.  

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 

164/2004 (Α΄ 134). 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς 

του κορωνοϊου COVID-19 στα μέσα δημοτικής συγκοινωνίας 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις 

προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για 

την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την 

επιχείρηση, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον 

πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.  

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 

Άρθρο τριακοστό  

Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών 

Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) 

παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού 

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις 

ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, 

καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 

5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/1995 
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Η ημερομηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 

2308/1995 (Α΄ 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207), παρατείνεται 

έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας,  

το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαΐου 2020 έως και τις 15 Ιουλίου 2020 κατά την 

εκδίκαση των υποθέσεων:  

α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, 

για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και 

την κατάθεση υπομνήματος.  

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή 

γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις 

οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της 

συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου 

προείσπραξης.  

γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών 

διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την 

προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 

κατάθεση υπομνήματος. 

2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 

μπορούν να υποβάλλονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό 

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο 

άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84). Οι ως άνω υπεύθυνες 

δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 

Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της 

παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία 

και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην 

οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του 

άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω 

τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία 

Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές. 
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Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων 

Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 

15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του 

άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου 

και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας 

δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του 

οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα 

θέματα αυτά στον Κανονισμό του.  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές: 

1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» 

αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου». 

2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής: 

«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 

μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα 

δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».  

3. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» 

αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου». 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να λαμβάνεται, μετά από την άρση της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής μονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής 

δομής, φορέα ή ιδρύματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ειδικώς για το 

χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης 

σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε: 

α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, 

φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων 

στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και στη λήψη μέτρων 

υγιεινής, 

β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, 

κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  
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γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και 

αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, 

καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή και 

ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής 

τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου 

εδαφίου, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας 

εξέτασης, εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς 

για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης 

σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε 

να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, όπως 

μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, του διδακτικού 

και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της 

διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, 

την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και με 

την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της διάρκειας του εαρινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών 

ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης 

του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την 

πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και 

τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄ και β΄ 

κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..  

4. Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου 

δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές 

δομές 

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών 
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απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας 

ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω 

των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή 

των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και 

παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον 

ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. 

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με 

μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές 

δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις 

και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα 

εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

3. 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 την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και 

κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες 

νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση 

αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης 

περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε 

αναπροσαρμόζονται και ισχύουν.». 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 

προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για 

την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά 

παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας. 

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Προμήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» 

δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται 

και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, 

υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου εφοδιασμού 

φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων 

αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Η 
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πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών 

και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού 

και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και 

την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιμετώπιση των 

προεκτιθέμενων έκτακτων αναγκών.  

2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας της παρ. 1 αποστέλλεται αίτημα 

προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον 

Υπουργό Υγείας, κοινοποιούμενο στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.. Στο πλαίσιο του αιτήματος του 

προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται το είδος των προμηθευόμενων προϊόντων, 

οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό 

προμήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας. Ο Υπουργός 

Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., προς άμεση 

υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας συντάσσεται σύμφωνα με το 

αίτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην 

ιστοσελίδα της. Αμέσως μετά από την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το 

σύνολο των προσφορών και το περιεχόμενό τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

με εισηγητικό σημείωμα ως προς το αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της 

σύμβασης προς τελική έγκριση. Με μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων συνάπτεται η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως 

παραλήπτης των προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργείται η κατανομή των 

ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη 

διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται 

και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του 

προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από 

υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται 

αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την 

παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας καλύπτεται από έκτακτη ισόποση 

επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών 

της παρ. 1 για την αγορά υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Το 

ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., κατά τη διαδικασία του άρθρου 

5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

  

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2019-2020 

1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 

προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους 

- τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια. 
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2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 

στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται: 

α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, 

που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του 

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από εκπαιδευτικό 

προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών 

των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών,  

β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», 

διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες. 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό  

Μέτρα στήριξης ναυτικών 

1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση 

και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας 

(ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν την τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των 

περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του 

άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A΄ 176), για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

α) είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τρία (3) 

τουλάχιστον έτη σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ναυτικό 

Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., 

εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

ενωσιακού δικαίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών 

μελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλάχιστον μήνες πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από την ημέρα 

εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση, 

β) έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους, 

γ) είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή 

των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.  

2. Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες 

καθοριζόμενες από αυτό, ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί, διαφορετικά 

διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους.  

3. Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδίκαια και οι άνεργοι ναυτικοί που κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων 

προς ναυτολόγηση και δεν λαμβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 

παρ. 1. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι 

αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
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5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του 

Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ζ΄ της παρ. 2 του εξηκοστού 

τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

6. Στην παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), επέρχονται οι εξής 

μεταβολές: 

α) Η περ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω 

των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει μετά 

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 έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, 

δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως 

προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου. Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, 

δύνανται, ομοίως, να ανασταλούν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών: 

αα) επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές 

καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και 

έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,  

αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 

οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο 

ή με ειδικές καταστάσεις. 

αγ) πλοίων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η 

Μαρτίου 2020. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν από κοινού την ημερομηνία έναρξης αναστολής της 

σύμβασης ναυτολόγησης, η οποία δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δρομολογίων 

ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν 

μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη 

μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων 

αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι της 21ης Μαρτίου 2020, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 944). Για τα πλοία 

που δεν έχουν εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων 

για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και 

η αναστολή συμβάσεων ομοίως δηλώνεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη και 

δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο 

αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών 

καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να 

εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.».  
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β) Η περ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι 

επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών-οχηματαγωγών και φορτηγών-

οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών, τουριστικών ή διεθνών πλόων, των 

οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 

2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, 

ασθένειας ή τραυματισμού.». 

γ) Η περ. ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) Οι ναυτικοί των περ. α΄ έως γ΄ λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση 

ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται μέσω έκτακτης 

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του 

τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της υπ. αρ. 

2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1138). Η ανωτέρω 

επιχορήγηση καταβάλλεται στον Οίκο Ναύτου, μέσω έκδοσης εντάλματος από τη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν 

υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε 

κράτηση, Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Ως δικαιολογητικά έκδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού 

έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής:  

ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν αναλυτικής πρότασης του 

Οίκου Ναύτου, 

ζβ) αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη,  

ζγ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που θεωρείται από τον Διευθυντή 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου και περιλαμβάνει κατά στήλη:  

i) τα στοιχεία λογαριασμού του Οίκου Ναύτου (επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, ταχυδρομική και 

ηλεκτρονική διεύθυνση), 

ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο, 

ζδ) βεβαίωση Τράπεζας με τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού του Οίκου Ναύτου σε 

μορφή IBAN.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Οίκο Ναύτου στην αρμόδια για την 

έκδοση του χρηματικού εντάλματος Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. 

Τα αδιάθετα ποσά, μετά από την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου, επιστρέφονται έως το 

τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), με μέριμνα 

του Οίκου Ναύτου, και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου 

Ναύτου», αποτελώντας έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.». 

ε) Στο τέλος της περ. ι΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
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«Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της περ. γ΄, οι οποίοι δεν έχουν 

λάβει σχετική ενημέρωση από τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής, 

αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές και να συμπεριλαμβάνονται στους 

καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου των σχετικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό 

φυλλάδιο από Λιμενικές Αρχές.».  

7. Η παρ. 3 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), με την οποία 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 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επεκτείνεται η χρονική περίοδος της 

εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνoΐού COVID-19.».  

8. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 

2 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική 

αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.». 

9. Η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων 

Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 

παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου 2020 κατά 

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για 

επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφόσον 

εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 

Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), 

οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση 

δρομολογίων, σύμφωνα με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 

86), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 8 

του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί 
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μη συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 

2932/2001 (Α΄ 145).  

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 

(Α΄ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης 

νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για 

απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα 

στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω 

υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από: 

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε 

πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου 

και δεν επιστρέφεται, 

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:  

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι 

(20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, 

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,  

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),  

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις 

κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, 

λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών 

της εκμετάλλευσής του,  

βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 

(Α΄ 160). 

2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 

συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη 

χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014 για 

λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας 

δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς 

θεώρηση εισόδου, στη χώρα. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας 

1. Παρέχεται δικαίωμα στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για καταβολή στον 

πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και 

διανομής περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας αντίστοιχα και 

συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες 

συμβάσεις, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, για την οποία ο πάροχος 

δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει σχετικό τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως πρέπει να 

πραγματοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες συμβάσεις προθεσμίας, 

εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου περιεχόμενου έναντι του παρόχου δικτύου με τον 

διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών του 

τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των προαναφερθέντων μηνών και ο πάροχος 

δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε 

περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχομένου για την παροχή των υπηρεσιών του.  

2. Στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται 

το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το τυχόν υπόλοιπο ποσοστό 50% της 

τιμολογηθείσας και μη καταβληθείσας μηνιαίας αμοιβής, από παρόχους περιεχομένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής 

εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τους μήνες της παρ. 1, ανά 

μήνα, με επόμενη δόση ή επόμενες δόσεις του Εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για 

το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) 

Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, δυνάμει της υπ’ αρ. 

706/4/6.2.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

«Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής». 

3. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020 

αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, καθώς και να 

προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών 

σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 

λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της 

παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης 
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1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 

Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες 

υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε 

άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: 

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας, 

β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης 

απόστασης μεταξύ τους,  

γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, 

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.  

2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε 

παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν 

πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα 

ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και 

αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. 

3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση 

των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 είναι το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 

τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως 

του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια 

όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.    

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 

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, 1 Μαΐου 2020 

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

270



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» 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 3 

Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα 

καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020  

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), προστίθεται έβδομο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται 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. Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις 

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

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

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

περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

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

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

και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης 

τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών 

ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις 
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εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων 

οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία 

καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία 

η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 

2 με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου. Η έκπτωση ποσοστού 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας 

που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται 

μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή 

δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι 

οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις,  καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.». 

2. Η διάταξη του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν 

πριν από τις 11.3.2020. 

 

Άρθρο 4 

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,  

μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων 

ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020 

 

1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης 

ισχύος της ΠΝΠ ως εξής:  

«Άρθρο δεύτερο 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 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 από κοινού, 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, μέσω 

της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα 

(12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) 

μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών 
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αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις 

συμφωνηθείσες ημερομηνίες. 

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής 

είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου 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, ανεξαρτήτως εάν έχει 

συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, 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. 

3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει 

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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην 

παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών 

στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή 

ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση 

στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, 

μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και 

δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως 

έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών 

αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις 

συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις 

μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο 

μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου 

έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος.». 

2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 3 

 Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό όρους  

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών 

τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός 

του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε 

επιχείρηση της παρ. 1 ή της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.» 

3. Η παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020,  αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 

2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και 

προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.». 

 

Άρθρο 5 

Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές  

Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής:  

«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 

31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν 

αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 

31η.07.2020.». 

 

Άρθρο 6 

Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων  

που αναλογούν σε προϊόντα καφέ 

1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του 

φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα 

με την περ. δ’ της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄΄265) «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά 

τον μήνα Απρίλιο 2020. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για 

παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για 

τη βεβαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020. 

2. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και 

του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 53Α 
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του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης 

βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η.6.2020.  

 

Άρθρο 7 

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. 

1.Στους εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. χορηγείται 

μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται 

ανά κατηγορία ως εξής: 

α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α΄, 

β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β΄, 

γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ΄. 

2. Ορισμοί: 

Α. Ως «τεχνικές ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες: βοηθοί ηλεκτρολόγοι, 

βοηθοί χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων, δοκιμαστές κινητήρων αεροσκαφών (Α/Φ), 

δοκιμαστές παρελκομένων Α/Φ, ελασματουργοί Α/Φ, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι Α/Φ, 

ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρολόγοι συντήρησης, ηλεκτρολόγοι συντήρησης και 

κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υποσταθμών, ηλεκτρονικοί, θερμαστές, κατασκευαστές 

καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές, μηχανικοί αεροκινητήρων, μηχανικοί Α/Φ, 

μηχανικοί κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί οχημάτων, μηχανικοί παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, 

μηχανικοί συντήρησης, μηχανολόγοι, μηχανοξυλουργοί, μηχανοξυλουργοί συντήρησης, 

μηχανουργοί, οικοδόμοι, πλύντες/καθαριστές Α/Φ, συγκολλητές, συναρμολογητές 

ηλεκτρονικών, συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών με σύνθετα 

υλικά, τεχνικοί δομής Α/Φ, τεχνικοί επιφανειακών διεργασιών, τεχνικοί ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, τεχνικοί ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικοί συντήρησης, τεχνικοί 

ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί καθαρισμού κινητήρων, τεχνικοί μεταλλικών 

δεξαμενών/ψυγείων, τεχνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί συντήρησης 

κλιματισμού/ψύξης/εξαερισμού, τεχνικοί υποστήριξης παραγωγής, τεχνίτες βαφής, 

υδραυλικοί κατασκευών, χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων και γερανών, χειριστές 

αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων υλικών, χειριστές γερανογέφυρας, χειριστές 

εργαλειομηχανών CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες συντήρησης. 

Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες ειδικότητες 

επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, αποστολών/παραλαβών, διακρίβωσης (ηλεκτρολογικών), 

διακρίβωσης (μηχανολογικών), διεργασιών, ελασματουργών/μηχανουργείου, εργαλείων, 

ηλεκτρονικών, κατασκευών εργαλείων, κινητήρων Α/Φ, παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, 

ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου συνθέτων υλικών, ποιοτικής διασφάλισης, συναρμολόγησης 

αεροκατασκευών. 

3. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται: 

α. Εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής, ειδικοτήτων επιθεωρητή παραγωγής ή 

ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, χημικού ή πτυχιούχου μηχανικού ΤΕ, που υπάγονται 

οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού 

παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 

33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής 

Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) 

και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. 
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β. Οι χημικοί και χημικοί-βιοχημικοί, που υπάγονται οργανικά στη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Ποιότητας και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης παραγωγής στους εργοστασιακούς 

χώρους του Κτιρίου Συντήρησης Αεροσκαφών (31). 

γ. Οι τεχνικοί ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α’ 177) και τεχνικοί προστασίας περιβάλλοντος, 

που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής 

Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής στους 

οικείους εργοστασιακούς χώρους. 

4. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται: 

α. Οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου της εταιρίας. 

β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και 

παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς 

χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), 

Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

γ. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται οργανικά στην Υπηρεσία Αποστολών/Παραλαβών του 

Τομέα Αποθηκών της Διευθύνσεως Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής Διευθύνσεως 

Υποστήριξης και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης στους εργοστασιακούς χώρους του 

Κτιρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81). 

δ. Οι εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής και ειδικότητας διπλωματούχου 

μηχανικού Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύργου Ελέγχου 

(61). 

ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, της 

Υπηρεσίας Πυρασφάλειας του Τομέα Ασφάλειας. 

5. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνεται το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις των παρ. 

3 και 4, εφόσον: 

α. εργάζεται στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), 

Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και 

Βαφής (71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), 

Αεροκατασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104), 

β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής 

Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχει εργασία στους οικείους εργοστασιακούς χώρους. 

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού 

προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις 

ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα 

οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, 

εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με 

οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε βραχυχρόνια 

αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και σε αυτή που χορηγείται από 

δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς 

σχηματισμούς του τ. Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, 

η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του 

οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Αν ο προϊστάμενος 

έχει βαθμό κατώτερο του Διευθυντή, τότε τη βεβαίωση συνυπογράφει και ο οικείος 
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Διευθυντής, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση 

συνυπογράφει ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.  

7. Σε περίπτωση απομακρύνσεως του εργαζομένου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως, 

ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση από τα καθήκοντα, τις 

θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται 

ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου και του οικείου Διευθυντή, 

εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση αντί του 

Διευθυντή ευθύνεται ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος. 

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, 

που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

Άρθρο 8 

Tροποποίηση άρθρου 40 του ν. 4640/2019 

Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατασταθούν 

από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.». 

2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 

« 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 

2, από την ημέρα του διορισμού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε 

οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια.  

Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι 

οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και κατέστησαν 

ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν 

ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν 

λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την 

ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, 

ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή 

βαρεία αμέλειά τους.  

Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι 

οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν 

ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν 

ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε 

περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη 

βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την 

παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη 
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ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω 

προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, 

καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει 

ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την 

αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.». 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 9 

Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

καθώς και οι συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή 

εποπτευόμενος φορέας του, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.». 

2. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 

μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης 

ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), μέσω μητρώου 

μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ 

αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται 

οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.». 

3. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:  

«α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η 

διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των 

προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό 

για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την 

εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία 

καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές 

προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση 

του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει 

συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις 

ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι 

αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους 

όρους αυτής.». 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 

προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α΄201), 

καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η 

χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν 

στην προγραμματική σύμβαση.». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε΄ της παρ. 1, 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 

44 του ν. 4412/2016 (Α΄147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την 

κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την 

εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των 

συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η 

απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους 

παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.». 

6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα 

δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται 

με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση 

αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.». 

7. Για την εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, καταρτίζεται 

ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι 

δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες επιθυμούν να 

απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών 

συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από 

Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ 

των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. 

Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την 

ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδικασίες 

επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει 

ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.  

8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 25 

Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 

1. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη 

αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Συνδέσμους Δήμων, τους 

Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου 

τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου 

συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 

4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 
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2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.». 

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής:  

«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.». 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση άρθρου 69 του ν. 4509/2017 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής : 

«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο 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) εκπρόσωπο της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εμπειρογνώμονα 

στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».  

 

Άρθρο 11 

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) αντικαθίσταται 

ως εξής: «Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των 

συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη 

πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας 

και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.».  

2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) προστίθεται περ. η΄ ως εξής: 

«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), εφόσον επιθυμούν.». 

β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των περ. γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παρ. 1, γίνεται 

με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η 

οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν 

αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της παρ. 1, γίνεται βάσει του 

προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.». 

3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των 

οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών 
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δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή 

διαρκεί. 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Οι κανονισμοί της παρ. 1 εγκρίνονται με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

5. α. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143), 

προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των 

μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, μπορεί να συστήνεται 

μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.». 

β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α΄53). 

 

Άρθρο 12 

Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και 

προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών 

 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α’ βαθμού 

μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών 

προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, 

καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. 

γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).  

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με 

την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 

η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. 

 3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του 

ν. 4495/2017 (Α΄167). 

 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης 

εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των 

δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας. 

 

Άρθρο 13 

Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας 

Το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) 

τροποποιείται και έχει ως εξής: 

«Άρθρο εικοστό ένατο 

Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις 
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προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, 

ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο 

ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους 

ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης 

αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 

 

Άρθρο 14 

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄βαθμού.». 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων 

Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι υπάλληλοι 

του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας 

Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις 

Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.». 

3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 

4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι υπάλληλοι 

επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Ομοίως, 

διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος.  

4. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Κώδικας 

Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Α΄26), 

προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 

μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 

μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω 

καθηκόντων.». 

5. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α΄143), προστίθεται 

εδάφιο, ως εξής: 

«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 

μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 

μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω 

καθηκόντων.». 
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6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) αντικαθίσταται ως εξής: 

«14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής 

και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει 

από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου 

έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο 

έτος.». 

β. Οι ρυθμίσεις της περ. α’ αφορούν και στα υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν ήδη 

συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 159 του ν. 3528/2007. 

7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα (10) 

υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την 

οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η 

απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), έχει 

διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή 

απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα 

υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα 

υποδοχής. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 15 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

προστίθενται μετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «και Απριλίου» και το δέκατο όγδοο άρθρο 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο όγδοο 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

1. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους 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, Μαρτίου και Απριλίου 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 κατάταξης 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 δια 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 
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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 16 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών 

Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει 

κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 

(A' 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να 

προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη 

χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για τη 

λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 

(Α΄79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά. 

 

Άρθρο 17 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019  

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η 

ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό 

της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για 

τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους 

στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή 

του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση 

μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι 

οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υποβληθεί μετά τις 30.9.2020». 

 

Άρθρο 18 

Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις 

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις: 

α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή 
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β) που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) 

με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή  

γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, 

αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας 

στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Τουρισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων του ως άνω εδαφίου, 

οι προθεσμίες αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής τους στις 

ρυθμίσεις του ως άνω εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».  

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 19 

Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), προστίθεται παρ. 8, ως εξής:  

«8. Οι αποδοχές του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που 

διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α΄189), εξομοιώνονται με τις 

προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς, κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των 

Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 

Εσωτερικών ρυθμίζονται η αντιστοίχιση του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού με αυτό του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή 

του παρόντος.»  

 

Άρθρο 20 

Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας  

Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α΄181) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 12 

Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας 

 

Κατ` εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία 

εξακολουθεί να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37). Κατά το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019.» 

 

Άρθρο 21 

Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31η.12.2020.» 

 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας 

Δ.Υ.Πε.» μετονομάζονται την 31η.12.2020 ως ακολούθως:» 

 

Άρθρο 22 

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών 

Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 49 

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών 

1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες 

που έχουν πραγματοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του 

παρόντος, καθ΄ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του 

άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). 

2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά 

έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής 

επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των 

εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ.» 

 

Άρθρο 23 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - 

αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που 

τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, 

είτε μεταξύ αυτών που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά 

τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

δύναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής 

της. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με 

κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές 

τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η 

Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του 

φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς». 

 

Άρθρο 24 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης 

των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισμού 

των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των 

μελών της Επιτροπής  του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 

4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της 

παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄5).»  
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Άρθρο 25 

Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου 

Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), ως 

εξής: 

«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.».  

  

Άρθρο 26 

Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ 

Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 

2527/1997 (Α΄206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 

(Α΄54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού 

Υγείας.» 

 

Άρθρο 27 

Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές 

ασθενών από κορωνοϊό COVID-19 

1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό 

καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά 

νοσοκομεία) παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα 

Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή 

σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και 

μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες 

για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή 

σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και 

αφορολόγητη.  

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.  

3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις 

για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι 

καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη 

λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της 

χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας μεταφορά του 

ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι 

που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο ανωτέρω 

πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη 

παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον  
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φορέα - νοσοκομείο στο οποίο αυτός εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού 

του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την 

απευθείας μεταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους. 

4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της 

δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της 

δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την καταβολή του 

ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας 

επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την 

υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.  

5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της 

εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις 

υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού 

Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) κατά την 

υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με τα 

ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη μεταφορά των 

ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο 

Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς 

το  ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των 

παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού και οι 

επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές 

νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των 

δεδομένων των δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο 28 

Ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ 

1. Συντονιστές Διευθυντές, οι οποίοι μετατίθενται  σε κενή οργανική θέση Διευθυντών, δεν 

αναλαμβάνουν αυτοδίκαια τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας στην 

οποία μετατέθηκαν, εφόσον στην ίδια οργανική μονάδα υπηρετούν ήδη Διευθυντές σε 

άλλες υφιστάμενες οργανικές θέσεις. 

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή 

της μονάδας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με υποψηφίους 

όλους τους υπηρετούντες σε οργανική θέση Διευθυντή, με βαθμό Διευθυντή ή 

Συντονιστή Διευθυντή. 

3. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, ο χρόνος προκήρυξης της θέσης, και κάθε 

σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα 

σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε διαδικασία κρίσεως για την 

ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ, λόγω μετάθεσης σε 

οργανικές μονάδες του ΕΣΥ ιατρών με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, αναστέλλεται για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

4. Το παρόν καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συντονιστών διευθυντών της 

παρ. 1, για ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμήματος ή μονάδας. 
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Άρθρο 29 

Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας μπορούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και 

Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας, β) στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα 

Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ 

Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών 

Δημόσιας Υγείας.  

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον 

συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η 

τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη 

εμπειρία.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση 

επιπέδου Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης. Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ 

Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην υγειονομική 

διαχείριση μεταναστών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και γενικά στη 

διαχείριση κρίσεων. Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται 

η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.  

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος. Σε κρίσεις που αφορούν σε αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς με τα 

ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή 

Προϊστάμενο.» 

 

Άρθρο 30 

Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε 

ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας 

 

 Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και 

η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε 

είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας 

ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς 

ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν 

λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο 

δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του 

ν. 4336/2015 (Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 του ν. 

4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α` 41). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαμβάνονται 

και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά μπορούν να 

πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ισχύουν από 

1.1.2017.» 

 

Άρθρο 31 

Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 

Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 

τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική 

περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες 

ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η 

υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 

 

Άρθρο 32 

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και 

σίτισης του Υπουργείου Υγείας 

 1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στην 

κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες 

φύλαξης και σίτισης δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και, σε κάθε 

περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες 

αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 

(Α' 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της 

οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.  

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 

164/2004 (Α' 134). 

 

Άρθρο 33 

Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ. 

1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις 

ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό 

αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις 
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νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με 

εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, που δημιουργούνται 

στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται στα 

ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά 

νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.). 

2. Ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που μεταφέρθηκαν προσωρινά, με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου της Διοίκησης των Νοσοκομείων τους ή αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, 

σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατά τη χρονική περίοδο από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 

για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων αναγκών για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται όπως παραμείνουν στις θέσεις στις οποίες μεταφέρθηκαν 

προσωρινά,  σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης βαθμίδας με τον βαθμό που κατέχουν ως 

ιατροί του Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται κατά τον χρόνο της αίτησης τους, άλλως σε 

συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΜΕΘ, της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, η 

διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική 

θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

3. Οι εξειδικευόμενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική 

νοσηλεία, σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ., δικαιούνται, μετά 

την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανωτέρω 

συστηνόμενες οργανικές θέσεις ειδικευμένων στις Μ.Ε.Θ. της παρ. 1, να δηλώσουν την 

προτίμησή τους για την κατάληψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής 

σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια 

κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο 34 

Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων 

στο Εθνικό Μητρώο COVID-19 

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει της παρ. 

1 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχόμενου  (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), δύνανται να 

προβαίνουν και σε λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, πάντοτε με τη συναίνεση των προσώπων 

αυτών και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου 

τα δείγματα αυτά να ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν 

προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19. Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ, αποκλειστικά και μόνο 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαφίου, δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία 

ταυτοποίησης των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, στα οποία διενεργεί λήψη 

βιολογικού υλικού, στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διαλειτουργούν με ασφάλεια με το εν λόγω Μητρώο. 
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Άρθρο 35 

Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού 

1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατόν εβδομήντα (170) 

θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό 

Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο». 

2. Οι θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά 

που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), στις περιπτώσεις που αυτές τα 

υπερβαίνουν. Η κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και 

αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από 

εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 36 

Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά 

1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της 

αεροπλοΐας». 

2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας 

Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον ν. 4014/2011 (Α' 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 

29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι 

κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές 

κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις 

τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί 

κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει 

μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν 

κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες 

δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με 

χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι διαστάσεις των οποίων, μετά από την τροποποίηση, δεν 

ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο 

ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιημένη μελέτη 

ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, 

εφόσον απαιτείται, (β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, (γ) αίτηση προς την 

ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση 

θετικής γνωμοδότησης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ και (ββ) την ΥΠΑ. Στην 

περίπτωση αυτή, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός 

φάκελος στο e-Άδειες.». 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:  

292



«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής 

κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον 

χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.». 

 

Άρθρο 37 

Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

1. Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143) 

μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα 

στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσματα αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο 

τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναμη των 

αποσπασμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.  

2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα 

πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική 

δύναμη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α’ 

195). 

3. Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου που 

χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του 

εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και β) τα στοιχεία του αρμόδιου για 

την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 68), όπως κυρώθηκε και ισχύει. 

4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του 

παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 38 

Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 

H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με διάταγμα, 

που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των 

σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την 

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγμα αυτό μπορεί να 

ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και 

δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών.  

Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με κοινή 

απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά 
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περίπτωση αρμόδιο  Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και 

συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν 

καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση 

νέας απόφασης». 

 

Άρθρο 39 

Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020 

1. Οι εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, 

αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

2. Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών μετά από αίτημα και 

σχετική βεβαίωση των αεροπορικών εταιρειών ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά 

αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης 

μεταφοράς επιβατών/φορτίου.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται 

ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 40 

Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν 

επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για πτήσεις 

εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με 

κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, χωρίς 

τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά το δίμηνο 

Απριλίου και Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο 

ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.  

2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του αναλογούντος ποσού όπως αυτό 

υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτημα V) των ισχυουσών 

συμβάσεων, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 

Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά παρέκκλιση λοιπών διαδικασιών, και 

με εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα με το ήδη 

προβλεπόμενο αντιστάθμισμα.  

3. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 

1599/1986, Α’ 75) του Αερομεταφορέα. 

4. Για το ανωτέρω διάστημα, καλύπτονται κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις οικείες 

συμβάσεις, η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις 

εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί για τη χαμηλή 

(χειμερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύμβαση.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται οι 

συχνότητες ή οι προορισμοί ή και να αναστέλλονται οι υφιστάμενες Συμβάσεις 

εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις 
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παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με 

ειδική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα 

εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Άρθρο 41 

Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. 

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι και τρείς (3) μήνες 

η σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Συμβουλίου 

Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει 

επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος Υπουργός. Επίσης, δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα 

ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προέδρου του.  

 

Άρθρο 42 

Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α’ 50), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 

4504/2017 (Α’184). 

 

Άρθρο 43 

Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας  

1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 

Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι υπηρεσίες 

και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του 

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που 

ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης 

των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της 

ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος 

νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».  

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προστίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:  

«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος 

– Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου 

εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».  

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».  
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5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».  

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου».  

7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής: 

«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα 

της ασφάλειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση 

του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται 

με εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

όπως ισχύει.»  

8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:  

«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκριση ή μη των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του 

επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, 

λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται 

από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά 

την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέμα 

στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.» 

 9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) προστίθεται εδάφιο ως 

εξής:  

«Ειδικά σε ό, τι αφορά  στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την 

εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 

εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως 

ισχύει.» 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 44 

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού 

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθενται εδάφια δωδέκατο και 

δέκατο τρίτο ως εξής: 

«Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) ευρώ, 

διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη 

επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν 

εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ’ εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις 

παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 22 του 

ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) πιστώσεων, χορηγείται 

παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.» 
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Άρθρο 45 

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού 

Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής: 

 «10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των 

Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθμ. 6 και 7. Λόγω επιτακτικών 

επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο 

ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα 

παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Σε 

περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την ως άνω 

προθεσμία, το ΠΝ θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος 

με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων 

από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ’ 

αριθμ. 6, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να 

ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 7, θα συνεχιστεί το 

ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή 

εκμετάλλευση. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν 

στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που 

εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω 

ΤΠΚ και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 

και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή 

από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό 

διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα 

παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών 

ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των 

εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Το ελληνικό 

Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει 

από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία 

παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 

4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 

(Α΄ 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και 

τον Ιούνιο 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 46 

Προκήρυξη εκλογών 

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και 

υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο δύο 

(2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης.  

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η 

θητεία των οποίων λήγει στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, 
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πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη 

της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 47 

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές 

Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του 

ν. 2308/1995 (Α΄114) και των αιτήσεων διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του  

ν. 2308/1995, οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης αυτεπαγγέλτως 

στην Επιτροπή προς κρίση και αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει 

ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 

429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 850) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, 

δεν παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 

ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της 

υπόθεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή 

τον φάκελο της υπόθεσης.  

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) 

διαγράφονται οι λέξεις «Βριλησσίων» και «Πειραιά». 

3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), 

διαγράφονται οι λέξεις «με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται 

από τη Γενική Συνέλευση». 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

  

Άρθρο 48 

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,  19 Μαΐου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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Χρ. Σταϊκούρας Σπ. -Α. Γεωργιάδης 

 

Ν. – Γ. Δένδιας 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

Μ. Χρυσοχοϊδης 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κ. Χατζηδάκης 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Κ. Τσιάρας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος  

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

       Ι. Πλακιωτάκης 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Ελ. Αυγενάκης 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 

επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.” (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις». 
 

 
 Από τις διατάξεις της προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, από την 

επιχορήγηση, φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων και 

αυτοαπασχολούμενων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου 

πολιτισμού. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 

 

2. Ετήσια δαπάνη ύψους 31 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση θέσης 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 

Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 29) 

 

3. Ετήσια δαπάνη ύψους 41,5 εκατ. ευρώ, περίπου, από τη σύσταση στα 

νοσοκομεία της Χώρας χιλίων οχτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία θα υλοποιείται κατά το βαθμό πλήρωσης των 

θέσεων. (άρθρο 33) 

 

4.  Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση εκατόν εβδομήντα (170) θέσεων 

ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία 

της χώρας, η οποία θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης των θέσεων. (άρθρο 35). 

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα ( έκδοση σχετικής υ.α., με την οποία πραγματοποιείται η 

κατανομή των νέων θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, κ.λπ.). 

 

5. Δαπάνη ποσού 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης προς τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά 

καταλύματα, για όσο χρονικό διάστημα κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία τους, για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κ.υ.α. 

[άρθρο 1 (άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 
6. Δαπάνη από την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του 

ιδιωτικού τομέα, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας 

κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης 
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Μαΐου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)] Το ύψος της 

δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να προσδιορισθεί, καθόσον εξαρτάται από 

την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.  

 

7. Δαπάνη από τη (ν):  

   - Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σε περισσότερους 

δικαιούχους, ήτοι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και 

περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών κλπ. 

[άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 

   - Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ, για την κάλυψη ιατρικών 

υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό, που 

παραμένουν στην οικία τους, για την κατ’ οίκον επίσκεψη ή για την εξ αποστάσεως 

συνεδρία. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έκτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 

   - Κάλυψη του κόστους i) ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, για 

την παροχή εξ αποστάσεως συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης 

ασθενών (είτε έχουν διαγνωσθεί με COVID-19 είτε πάσχουν από άλλα χρόνια 

υποκείμενα νοσήματα) και ii) εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των εν λόγω 

ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του 

Δημοσίου. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο ένατο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

   - Σύναψη, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, συμβάσεων 

προμηθειών ή και υπηρεσιών στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης 

σχετικά με τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας, κ.λπ. για την κάλυψη αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 1 

(άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 
   - Αναστολή, για τρεις (3) μήνες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις 

περί προστασίας της κύριας κατοικίας τους, από την αναγκαστική ρευστοποίηση 

και τη συνακόλουθη συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές των 

αιτούντων προς ρύθμιση οφειλών. [άρθρο 2 (άρθρο πρώτο της από 01.05.2020 

ΠΝΠ)] 

 

 Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να προσδιοριστεί 

καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

 

8. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στον Οίκο Ναύτου 

(φορέας Γενικής Κυβέρνησης), με αντίστοιχη αύξηση εσόδων αυτού, προκειμένου 

να χορηγηθεί από το Ταμείο η τακτική επιδότηση άνεργων ναυτικών και η 

αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους ναυτικούς, όπως αυτοί 

επανακαθορίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις. [άρθρο 2 (τεσσαρακοστό της 

από 01.05.2020 ΠΝΠ)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, ύψος επιδότησης κ.λπ.).  

 

9. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στην ανώνυμη εταιρεία 

«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)», για 

την διενέργεια προμηθειών ειδών υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού 

με απευθείας αγορά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας 
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υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές, μέχρι 30-9-2020. [άρθρο 2 (άρθρο 

τριακοστό όγδοο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

10. Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των επιτροπών και 

την κάλυψη των αναλογούντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για τα 

μέσα που διατίθενται κατά κυριότητα στις Αρχές από τις οποίες κατάσχονται. 

[άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 

11. Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης, ύψους 20 ευρώ, πλέον 

αναλογούντος ΦΠΑ ανά προσφερόμενη θέση, για τις εμπορικές πτήσεις που 

πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. (άρθρο 39) 

 

12. Δαπάνη (εθνικό σκέλος ΠΔΕ), από τη διάθεση πιστώσεων, για την 

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των προαναφερόμενων τεσσάρων Υ/Β και 

ναυπήγησης των δύο ΤΠΚ και ως εκ τούτου την κάλυψη της μισθοδοσίας και των 

εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των 

λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, 

αντίστοιχα), την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των 

αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων, καθώς και 

λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, κατά περίπτωση. (άρθρα 44, 45) 

 Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 30-9-2020, 

εκτιμάται, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, συνολικά στο ποσό των 23,475 

εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. για τα Υ/Β και 3,375 εκατ. για τις ΤΠΚ). 

 

13. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες ιατρούς, σε 

περίπτωση συνεργασίας τους με δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, για την 

αντιμετώπιση της ενσκήψασας πανδημίας. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τέταρτο της 

από 13.04.2020 Π.Ν.Π.)] H εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 4,8 εκατ. 

ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο. 

 

14. Ενδεχόμενη δαπάνη:  

- Από την κάλυψη του κόστους εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς, σε περίπτωση 

συνεργασίας τους με δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση της 

ενσκήψασας πανδημίας. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.04.2020 

Π.Ν.Π.)] 

- Σε περίπτωση παράτασης μέχρι 30.06.2020 του μέτρου της καταβολής 

οικονομικής ενίσχυσης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των οποίων 

συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά το μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας 

αρχής. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν μπορεί να προσδιορισθεί, 

καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

 

15. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και τη 

σύναψη συμβάσεων προμήθειας κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, 

υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των 

δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, μετά από την άρση της 
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προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αυτών και μέχρι 31-12-2020 (καθαριότητα, 

υγιεινή κ.λπ.). [άρθρο 2 (άρθρα τριακοστό έκτο και τριακοστό έβδομο της από 

01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

16. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΜΕΘ 

σε περίπτωση έλλειψης κενών οργανικών, για την παραμονή ειδικευμένων ιατρών 

του ΕΣΥ που μεταφέρθηκαν προσωρινά σε θέσεις ΜΕΘ, κατά την χρονική περίοδο 

από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων 

αναγκών. (άρθρο 33) 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 

17. Απώλεια εσόδων, για το τρέχον έτος, από την παράταση της χρονικής 

περιόδου διάθεσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικού 

πετρελαίου (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, με 

μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. Η ανωτέρω απώλεια αναμένεται να αντιρροπηθεί από 

την αύξηση της ζήτησης λόγω του προαναφερόμενου παρεχόμενου κινήτρου. 

[άρθρο 2 (άρθρο έβδομο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π)] 

 
18. Απώλεια εσόδων από τη (ν): 

- Παροχή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού του ευεργετήματος του συμψηφισμού ποσού ίσου με 

το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές 

ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική 

Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η 

Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30.4.2020 το συνολικό 

ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. [άρθρο 1 (άρθρο 

τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 
   - Απαλλαγή από το ΦΠΑ δωρεών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, οι 

οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό Υγείας πριν την έναρξη ισχύος της 

από 30.3.2020 ΠΝΠ κ.λπ. Το ύψος της απώλειας αυτής δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρα 

πέμπτο και δέκατο τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  
   - Διεύρυνση του μέτρου της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%), που προβλέπεται επί οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής για επιχειρήσεις και για μισθωτούς αυτών, που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης του COVID-19, και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 

Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο δεύτερο της από 

01.05.2020 ΠΝΠ)]  

   - Παροχή στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό 

Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες» κ.λπ., 

του ευεργετήματος του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος 

ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές, που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής 

μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. 

έως τις 11 Μαΐου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)] 

   - Μη επιβάρυνση με τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις κατά το χρονικό 

διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 
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οφειλόμενων ποσών προς τη Φορολογική Διοίκηση. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της 

από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  
   - Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιστ. της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 

2589/2000 περί ειδικών απαλλαγών από Φ.Π.Α. κατά την αποδοχή δωρεών 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

19. Απώλεια εσόδων από:  

   - Την επέκταση της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που 

παρέχεται  σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις 

βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, με υποχρέωση 

καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020, η οποία όμως δεν δύναται να 

προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 3) 

   - Τον επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, του τέλους χαρτοσήμου και 

Φ.Π.Α. επί μειωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων 

κύριας κατοικίας, κ.λπ. και για το μήνα Μάιο 2020 ,η οποία όμως δεν δύναται να 

προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 4) 

 
20. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω του ακατάσχετου χαρακτήρα της 

χορηγηθείσας επιχορήγησης σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

σύγχρονου πολιτισμού. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 

13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 
 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού.  

  

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών 

φορέων Γενικής Κυβέρνησης  

 

1. Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ της 

εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. 

ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 

εταιρειών αυτών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση της κείμενης 

νομοθεσίας. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό ένατο της από 

13.04.2020 ΠΝΠ)] 

 

2. Δαπάνη, για το τρέχον οικονομικό έτος, από την καταβολή έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο E.K.E.A, 

στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στον Ε.Ο.Φ, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό 

Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα 

Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς 

φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που απασχολούνται, για 

τη λειτουργία των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έβδομο 

της από 01.05.2020 ΠΝΠ)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 
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1,078 εκατ. ευρώ περίπου, μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα 

φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

3. Δαπάνη από την παράταση έως 30.9.2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις 

ανάγκες αυτές, των συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. που 

απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων των Υπουργείων, των 

εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

[άρθρο 2 (άρθρο εικοστό όγδοο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.  

 

4. Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος που θα διέπει i) την 

οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και ii) την αμοιβή των ιδιωτών ιατρών που θα 

συνεργαστούν με δημόσια νοσοκομεία. (Μη κατάσχεσή της, απαλλαγή της από 

κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη συμψηφισμό της με βεβαιωμένα χρέη 

προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις 

περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.). [άρθρο 1 (άρθρα πρώτο και δέκατο 

τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)] 

 

5. Απώλεια εσόδων από: α) την απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και 

οποιασδήποτε κράτησης της καταβαλλόμενης έκτακτης επιχορήγησης στον Οίκο 

Ναύτου, [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό της από 01.05.2020 ΠΝΠ)] 

   β) την είσπραξη μειωμένου ΦΠΑ, λόγω της μείωσης κατά 50% του τιμήματος 

που οφείλουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, προς τον 

πάροχο δικτύου «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», για τους μήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο 2020. [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από 

01.05.2020 ΠΝΠ)] 

 

6. Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από κάθε είδους φόρους, τέλη, εισφορές 

ή κρατήσεις της δωρεάς από τη Βουλή των Ελλήνων στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (φορέας Γενικής Κυβέρνησης), για την κατασκευή και 

προμήθεια 50 νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο «Η 

Σωτηρία». [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝ.)] 

Αντίστοιχα, εξοικονομείται δαπάνη της ανωτέρω εταιρείας.  

 

 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.  

 
 

 

ΙΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ 

και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων καθώς και επί των 

προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης [Ταμείο 
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Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), Οργανισμός κατά των 

Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚΕ.ΘΕ.Α.), Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. κ.λπ.]  

 

1. Δαπάνη του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας Κτηριακές Υποδομές 

Α.Ε., από την κατασκευή και προμήθεια 50 νέων κλινών μονάδων εντατικής 

θεραπείας στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», με δωρεά ποσού 8 εκατ. ευρώ από τον 

Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων 

της Βουλής των Ελλήνων προς την εν λόγω εταιρεία. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό 

δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 

2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων, του Ο.ΚΑ.ΝΑ., του ΚΕ.ΘΕ.Α. 

και λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 51 του ν.4139/2013, από την ίδρυση 

και λειτουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας (ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας 

και υπνωτηρίων) αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, με σκοπό τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού. [άρθρο 1 (άρθρο 

εικοστό πέμπτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 

3. Δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών 

τους προσώπων από: α) τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία 

της υγείας των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους από και προς τη σχολική μονάδα 

φοίτησης, [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

   β) την εκτέλεση (είτε με απευθείας ανάθεση είτε με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου μεταφοράς των 

μαθητών με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης 

νομοθεσίας, [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

   γ) τη σύναψη συμβάσεων (είτε με απευθείας ανάθεση είτε με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την προμήθεια οχημάτων, 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικά για την εκτέλεση αστικού 

συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση, για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την 

έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό ένατο της 

από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και 

από την έκδοση κ.υ.α., κατά περίπτωση.  

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών 

από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για τη 

διενέργεια της προμήθειας κατάλληλου ψηφιακού εξοπλισμού, με σκοπό την 

υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των 

σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. [άρθρο 1 (άρθρο εικοστό έβδομο της από 

13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 
 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.  
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5. Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού του Τ.Π.Δ., λόγω της εξόφλησης από 

τους Δήμους και τις Περιφέρειες, άτοκα εντός του έτους 2021, των δόσεων που 

αφορούν στα χορηγηθέντα σε αυτούς δάνεια, με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών 

των οικείων Δήμων και Περιφερειών. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό τέταρτο της 

από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  
 

6. Απώλεια εσόδων των Σχολικών Επιτροπών από τη είσπραξη μισθωμάτων 

από 1.3.2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των 

κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό 

πέμπτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού και των προαναφερόμενων φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.   

  

ΙV. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., των Λιμενικών Ταμείων και των 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά 

περίπτωση  

 

1. Απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης λιμένων 

από τη μείωση, κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 

2020, επί των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων όλων των πλοίων, 

σκαφών κ.λπ. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό έκτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 Το ύψος της εν λόγω απώλειας, κατά το μέρος που αφορά στους 

Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ και τα Λιμενικά Ταμεία εποπτείας Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτιμάται στο ποσό των 905 χιλ. ευρώ, 

περίπου.  

 
2. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών 

των φορέων διαχείρισης λιμένων, λόγω απαλλαγής, για τους μήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο 2020, από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού 

ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς 

εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 

13.04.2020 Π.Ν.Π.)]  
 Το ύψος της εν λόγω απώλειας, κατά το μέρος που αφορά στους 

Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ και τα Λιμενικά Ταμεία εποπτείας Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτιμάται στο ποσό των 719 χιλ. ευρώ, 

περίπου.  

 Η κατά τα ανωτέρω απώλεια εσόδων ενδέχεται να αυξηθεί στην περίπτωση 

παράτασης, κατά δύο (2) μήνες, του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των 

προτεινομένων απαλλαγών/μειώσεων.  

 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων 

του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης 

λιμένων.  

 

V. Επί των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση 
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1. Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των Συνδέσμων Δήμων, από τη 

σύσταση, αναδρομικά από τις 11-3-2020, μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε 

κάθε Σύνδεσμο Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών αυτού άνω των 150.000 

κατοίκων και την ως εκ τούτου κάλυψη του σχετικού μισθολογικού κόστους. 

(άρθρο 11 παρ.5). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται από το αρμόδιο 

Υπουργείο, στο ποσό των 22 χιλ. ευρώ περίπου, ανά συνιστώμενη θέση.  

 

2. Δαπάνη των προϋπολογισμών ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και της ΕΤΑΑ ΑΕ  

κατά περίπτωση, από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης προγραμματικών 

συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του νομοσχεδίου (αμοιβές μηχανικών, 

προσαύξηση κόστους 6% για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, δημιουργία 

μητρώου κ.λπ.).  

 

3. Δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων: i) προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών 

προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών και έργων για την τοποθέτησή τους 

καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους και ii) εκτέλεσης 

εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την 

προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις λειτουργίας. (άρθρο 12) 

 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 

ωρών υπερωριακής απασχόλησης, δικαιούχων αποζημίωσης, αξία συναπτόμενων 

συμβάσεων κ.λπ.) και από τη σχετική απόφαση. 

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Περιφερειών, από 

την ανάθεση του σχετικού έργου της μεταφοράς μαθητών, κατά το τρέχον σχολικό 

έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράταση της εκτέλεσης των σχετικών 

συμβάσεων. (άρθρο 11 παρ.1) 

 

5. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την 

επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στους  φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους 

αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο 11 παρ.3) Το ύψος της εν λόγω 

δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιχορηγούμενων 

δημοτικών επιχειρήσεων, ύψος επιχορήγησης κ.λπ.). 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων.  

 

VI. Επί των προϋπολογισμών του e-ΕΦΚΑ, του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)(φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

Συνολική απώλεια εσόδων ύψους 17 εκατ. ευρώ περίπου, από τη 

δυνατότητα καταβολής από τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους 
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επαγγελματίες μειωμένων εισφορών και για το μήνα Απρίλιο έτους 2020 κατά 

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

ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. (άρθρο 15) 

 

Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των 

ανωτέρω φορέων.  

 

VII. Επί των προϋπολογισμών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ, 

κατά περίπτωση (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)  
 

Δαπάνη από την πληρωμή εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί από 

16.10.2019  έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, 

καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου πρόσθετων εφημεριών στα 

νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. και στα Π.Ε.Δ.Υ., το ύψος της οποίας για την περίοδο από 

16.10.2019 έως και το Μάρτιο του 2020 εκτιμάται στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ, 

περίπου. (άρθρο 22)  

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων.  

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 

1. Δαπάνη, από την παράταση της ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν 

φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων, που εκδόθηκαν από δήμους, το ύψος 

της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. [άρθρο 1 (άρθρο 

ένατο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα περαιτέρω χορήγησης του 

προαναφερόμενου ευεργετήματος. [άρθρο 1 (άρθρο ένατο της από 13.04.2020 

Π.Ν.Π.)] 
 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.  

 

3. Απώλεια εσόδων από το αντιστάθμισμα (μέσω clawback) από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστού 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους 

μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες του 

αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 

«Νοσοκομειακές δραστηριότητες» κ.λπ., οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο 

εργασιών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο 

της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]  

 

Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.  

 

IX. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ / φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)  
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1. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα που παρέχεται στις Κ.ΟΜ.Υ. 

Ειδικού Σκοπού, να προβαίνουν σε λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων- 

πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους. (άρθρο 

34). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται 

από πραγματικά γεγονότα (αριθμός λαμβανομένων δειγμάτων, πορεία εξέλιξης του 

COVID-19 κ.λπ).  

  

2. Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων ή της περιουσίας του ΕΟΔΥ, από τη 

θέσπιση διαδικασίας αποδοχής από τον Οργανισμό δωρεών σε είδος ή σε χρήμα, το 

ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]  

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΟΔΥ.  

 

X. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 

(ΕΚΑΒ/ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)  

 

 Ετήσια δαπάνη ποσού 54 χιλ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση και στους 

ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ ετήσιας ειδικής αποζημίωσης για την αγορά ή 

αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία θα 

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ. [άρθρο 2 

(άρθρο δέκατο ένατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)]  

 
 

XI. Επί των προϋπολογισμών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ 

/φορείς Γενικής Κυβέρνησης)  

 

 Δαπάνη από την αποζημίωση των ιατρών των Μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που 

παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορωνοϊό, 

εκτός του τακτικού ωραρίου τους. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έβδομο της από 

13.04.2020 ΠΝΠ)] 

 

Η δαπάνη αυτή, το ύψος οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα 

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των ΥΠΕ.  

 

 

 

 

XII. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας 

(A.E.M.Y. Α.Ε./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)  

 
Ετήσια δαπάνη από την εξομοίωση των αποδοχών του απασχολούμενου 

ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του ν.4505/2017 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 

Νοσοκομείου Θήρας, με τις προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς, 
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κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. 

(άρθρο 19).  

 

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(έκδοση σχετικής κ.υ.α. κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της ΑΕΜΥ ΑΕ. 

 

XIII.  Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας 

Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε. /φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Ετήσια δαπάνη ποσού 1,9 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή μηνιαίου 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της Ε.Α.Β. 

Α.Ε., η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 1,1 εκατ. 

ευρώ περίπου. (άρθρο 7) 

 

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της ΕΑΒ ΑΕ. 

 

 XIV. Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 

 Απώλεια εσόδων από τη μείωση κατά 50% του καταβαλλόμενου τιμήματος 

από τον πάροχο δικτύου «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», κατά τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές 

εσόδων της ΕΕΤΤ. [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από 01.05.2020 

ΠΝΠ)]  
 

XV. Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 

[(ΕΛΑΠΕ) ειδικός λογαριασμός τον οποίο διαχειρίζεται η Ανώνυμη 

Εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ 

Α.Ε.) φορέας Γενικής Κυβέρνησης]  

 

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους σύναψης δανείου ειδικού σκοπού της 

ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό, για την κάλυψη μη ανακτηθέντων εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου από το ΕΤΜΕΑΡ, 

που είναι πληρωτέο από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το 

διάστημα από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης έως τις 30-6-2020. 

[άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό της από 13.4.2020 ΠΝΠ)]  

 
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ποσό 

δανείου, επιτόκιο δανεισμού, χρόνος αποπληρωμής κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από 

τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΛΑΠΕ.  

 

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020  
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ           Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 
Ειδική πνπ_λοιπές  
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

E-MAIL: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

1. Οι διατάξεις της από 13.4.2020 ΠΝΠ αποσκοπούν στη λήψη περαιτέρω μέτρων, σε όλους 

τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στην προστασία των εθνικών και 

ενωσιακών συνόρων. 

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. Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις αποσαφηνίζουν το πλαίσιο 

της διαδικασίας αποδοχής των δωρεών, εισάγουν ρύθμιση για την απασχόληση ιδιωτών 

ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, για την κάλυψη των αναγκών του COVID-19, για την 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών 

ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεων, για τις 

μετακινήσεις προσωπικού των ΤΟΜΥ, ρυθμίσεις για τη διαδικασία άυλων συνταγών, για 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών, την 

αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια 

των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Στο μέρος Ε περιλαμβάνονται 

διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της 

αγροτικής οικονομίας, στο ΣΤ μέρος διατάξεις του Υπουργείων Εσωτερικών, στο μέρος Ζ 

διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ψηφιακή λειτουργία και την 

αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημόσιας διοίκησης, στο μέρος Η διατάξεις του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, στο μέρος Θ διατάξεις 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο Ι μέρος περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης Εξωτερικών για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, στο μέρος 
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ΙΑ διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου πολιτών τρίτων 

χωρών, στο ΙΒ μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, στο μέρος ΙΓ διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο 

μέρος ΙΔ εισάγονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο μέρος ΙΕ 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο μέρος ΙΣΤ 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο μέρος ΙΖ 

διατάξεις του Υπουργείου Τουρισμού και τέλος στο μέρος ΙΗ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις 

για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού. 

2. Οι διατάξεις της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. αποσκοπούν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης 

της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη 

ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων. 

Η παρούσα ΠΝΠ διαρθρώνεται σε μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις αρμοδιότητας 

του κάθε Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στο Α μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών που αφορούν σε πληθώρα ζητημάτων: προστασία κύριας κατοικίας, 

συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, παράταση προθεσμιών για την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δημοσίων επενδύσεων, παροχή πίστωσης 

καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα, στήριξη 

επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες, επείγοντα μέτρα στήριξης 

διαχειριστών αερολιμένων και παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου 

θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Στο Β μέρος περιέχονται 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απρόσκοπτη 

λειτουργία των φαρμακαποθηκών σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος της νόσου., 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 των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο μέρος ΣΤ ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή θεσπίζεται προς διευκόλυνση των 

διαδίκων και των δικηγόρων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας 

gov.gr της δήλωσης περί μη εμφάνισης στο ακροατήριο, καθώς και η παράταση των 

προθεσμιών για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου 

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος όπως επίσης και ανατίθεται στα όργανα 

διοίκησης εκάστου δικαστηρίου ο καθορισμός για το χρονικό διάστημα και μόνο που 

αναφέρεται στην διάταξη, των τμημάτων του κάθε δικαστηρίου και του τρόπου 

συγκρότησής τους, του αριθμού των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου 

και της κατανομής των υποθέσεων στα τμήματα αυτά... Στο μέρος Ζ περιλαμβάνονται 

διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο μέρος Η διατάξεις του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Θ μέρος περιέχονται διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο μέρος Ι 

περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και τέλος 

στο μέρος ΙΑ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων 
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αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την 

κοινωνική αποστασιοποίηση. 

 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΥ: 

 

1. ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
3. ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

4. ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

5. ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

6. ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

7. ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

8. ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

9. ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

10. ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

 

ΜΕΡΟΣ  Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 1-6) 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 

όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), στην οποία δεν περιλαμβάνονταν ως δικαιούχοι των οικονομικών 

ενισχύσεων που χορηγούνται με την ΚΥΑ του ίδιου άρθρου οι επιχειρήσεις με τη μορφή 

ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν 

απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Επίσης, δεν 

υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω ενισχύσεων.  

Με το άρθρο δεύτερο αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την 

τροποποίηση αναδρομικά κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που 

έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 

Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα υπό 

προϋποθέσεις. Επίσης, δεν είχε οριστεί ειδικό πλαίσιο κυρώσεως πλέον των 

προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) σε 

περίπτωση διαπίστωσης  ανακριβούς δήλωσης.   
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Με το άρθρο τρίτο, δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις για την 

εξόφληση του Φ.Π.Α., παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις 

ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες 

έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020, εφόσον 

εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που 

αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 

2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 

για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.  

Με το άρθρο τέταρτο, δεδομένου ότι το τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) δεν 

περιελάμβανε τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε 

αναγκαία η συμπερίληψη και αυτών των ενισχύσεων.  

Με τη διάταξη του άρθρου πέμπτου κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση παράτασης κατά ένα (1) 

μήνα των προθεσμιών του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες έληγαν εντός του διαστήματος 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 α) για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών 

ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι’ 

της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014, καθώς και για 

τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 

2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014, 

και β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των 

εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 

4270/2014, πληρωμές δημόσιου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 

4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

οικονομικό έτος 2019 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό,  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έκτου ρυθμίζεται ο χρόνος εφαρμογής της 

απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 των 

οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν την έναρξη ισχύος της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64). 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (άρθρο 

7) 

Άρθρο έβδομο: Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

και την αναστολή λειτουργίας μέρους εμπορικών και άλλων καταστημάτων της ελληνικής 

οικονομίας, κλάδοι που η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί, πλήττονται από την 

υπόλοιπη στασιμότητα της αγοράς και με την υποχρέωση να εφαρμόζουν το ωράριο 

λειτουργίας επιβαρύνουν τα λειτουργικά τους κόστη.  Με την εν λόγω ρύθμιση 

εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει το Εθνικό πλαίσιο 

ωραρίου για τα καταστήματα κάθε είδους. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 8-12) 
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Άρθρο όγδοο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση, αν εργάζεται 

μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού 

σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή 

νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον 

Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και 

στην περίπτωση που σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με 

αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής 

επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με 

τον σκοπό της αρχικής διάταξης, καθώς επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σε περιπτώσεις 

σχεδόν όμοιες με τις αρχικώς προβλεπόμενες.  

Άρθρο ένατο: Εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, έχει διακοπεί η λειτουργία των κατά τόπους Υπηρεσιών των Δήμων. 

Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται δυνατή η ανανέωση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης 

δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους.  Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης 

δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους, 

προκειμένου για την προστασία των δικαιούχων δια της διατήρησης του δικαιώματός τους.  

Άρθρο δέκατο: Αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), στο οποίο προβλέπεται, λόγω των έκτακτων συνθηκών που 

δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η αναβολή μέχρι την 31η  

Μαρτίου 2020 των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών. Η 

διατήρηση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,  

επιβάλλει την εκ νέου αναβολή όλων των συνεδριάσεων των ανωτέρω υγειονομικών 

επιτροπών για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Ωστόσο, 

η λήξη της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των εν λόγω υγειονομικών επιτροπών σε 

συνδυασμό με την εκ νέου αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών 

ελλοχεύει τον κίνδυνο της μη καταβολής των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών 

παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και  όλων εν γένει 

των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, ενώ έχει υποβληθεί απ’ τους 

δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, γεγονός που επιχειρείται να επιλυθεί με τη 

ρύθμιση του δέκατου άρθρου.  

Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση των 

δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε 

πολλούς οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις  ασφαλιστικές 

τους οφειλές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4321/2015(Α΄32) ή του άρθρου 

54 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 

2020. Ειδικότερα, ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας των ευεργετημάτων των ανωτέρω 

ρυθμίσεων σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης που κατέστησαν 

απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής. 

 Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση της λήξης 

της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του 
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άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων κατά τη 

διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19.  

 

ΜΕΡΟΣ  Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 13-22) 

Οι προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία είχαν 

αναδυθεί ενόψει των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

στον τομέα της δημόσιας υγείας και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς που 

νοσούν από COVID-19.  

Συγκεκριμένα με το δέκατο τρίτο άρθρο δύναται η δυνατότητα στον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος (ενδεικτικά μέσα ατομικής 

προστασίας, στολές προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές)  και σε χρήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της 

ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.  

Με το δέκατο τέταρτο άρθρο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο COVID-19, παρέχεται η 

δυνατότητα να συνεργάζονται τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 

ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, 

αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με 

την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα 

παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, έναντι μηνιαίας αμοιβής ποσού δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ.  

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο δύναται ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας να μετακινεί 

για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες 

ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας 

(ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  

Με το δέκατο έκτο άρθρο ρυθμίζεται η δυνατότητα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο 

COVID-19 και πάντως όχι για διάστημα που να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, οι 

συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) να πραγματοποιούν κατ` οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ’ 

αποστάσεως με ασφαλή μέσα επικοινωνίας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία τους.  

Με το δέκατο έβδομο άρθρο δύνανται επίσης οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να 

παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας.  

Με το δέκατο όγδοο άρθρο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την μηνιαία υποβολή προς τον 

ΕΟΠΥΥ του προβλεπόμενου εντύπου επίσκεψης από τους συμβεβλημένους και 

οικογενειακούς ιατρούς. 

 Με το δέκατο ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, 

δηλαδή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, 

για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους μέσω  ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών. 

Με το εικοστό άρθρο εξειδικεύονται ζητήματα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. 

Με το εικοστό πρώτο άρθρο αναστέλλεται κάθε εκλογική διαδικασία σχετική με την 
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ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού προσωπικού στα διοικητικά συμβούλια 

των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων 

Υγειονομικών Περιφερειών. Σε όσα δε διοικητικά συμβούλια εκκρεμεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο η ανάδειξη των αιρετών μελών, με αποτέλεσμα να κωλύεται η νόμιμη συγκρότηση ή 

η επίτευξη απαρτίας σε αυτά, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών 

εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου.  

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα  ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη 

δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης 

οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη 

χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) 

παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του 

τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και 

ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών 

τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) συμβάσεων προμηθειών ή και 

υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άρθρα 23-24) 

Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται η κατ΄ εξαίρεση χρηματοδότηση για ποσά μέχρι 

25.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πιστωτικά ιδρύματα, 

που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να αποφευχθούν 

δυσμενείς συνέπειες στην αγροτική οικονομία της χώρας λόγω μη έγκαιρης κάλυψης των 

αναγκών της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου ή των  αναγκών προμήθειας ζωοτροφών 

από την έλλειψη ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών την τρέχουσα περίοδο. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι 

περιπτώσεις που οι αγρότες θα αδυνατούν να δανειοδοτηθούν ή να εκταμιεύσουν ήδη 

εγκεκριμένα δάνεια λόγω μη έγκαιρης έκδοσης και προσκόμισης ασφαλιστικής 

ενημερότητας στα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη των αυξημένων αναγκών εποχιακών 

εργαζομένων στην αγροτική οικονομία κατά τους επόμενους μήνες και ειδικότερα η 

παράταση των πράξεων της διοίκησης που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του  άρθρου 13α 

του ν. 4251/2014. 

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι άμεσες και αυξημένες ανάγκες για απασχόληση εποχιακών 

εργαζομένων στην αγροτική οικονομία κατά τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι  μεγάλο 

μέρος αυτών των αναγκών καλύπτεται με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών που 
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απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία. Η θέσπιση του προτεινόμενου άρθρου 

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παράτασης των πράξεων της 

διοίκησης που έχουν ήδη εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 για 

τους εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες που 

έχουν δημιουργηθεί από τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας.    

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρα 25-37) 

Mε τις προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών σκοπείται η εύρυθμη 

λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 

αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.  Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις για 

τις προμήθειες ειδών από τις σχολικές επιτροπές και ειδών υγειονομικού υλικού, 

απαλλαγής γονέων από τροφεία παιδικών σταθμών, καθορίζεται το ωράριο δημοτικών 

υπηρεσιών, θέματα οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ κλπ.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, ως εξυπηρετούσες ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ και των 

παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρθρα 38-40) 

Με την κύρια αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται, προς αποφυγή ερμηνευτικών 

δυσχερειών, το σύνολο των φορέων από τους οποίους γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα 

έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, 

εισάγεται ενναλακτικός τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών με τη χρήση των κωδικών- 

διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής “e-banking”, αποσαφηνίζεται η 

ισοδυναμία της νομικής ισχύος των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης, των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων και των ηλεκτρονικών 

εξουσιοδοτήσεων με τα έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 

11 του ν. 2690/1999, προσδιορίζεται το μέτρο ευθύνης των αποδεκτών των δύο τελευταίων 

τύπων εγγράφων και θεσμοθετείται η δυνατότητα των φυσικών προσώπων να αιτούνται, 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, την άντληση από τα 

πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα των δεδομένων που απαιτούνται για τη  διεκπεραίωση από τα πιστωτικά 

ιδρύματα των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Επίσης, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» να παρατείνουν τη 

διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού τους, να 

μεταφέρουν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου 

στην άλλη και να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας, ενώ, παράλληλα, επεκτείνεται και στο 

προσωπικό των ανωτέρων εταιρειών η εφαρμογή του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού.   

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη: α) για την άρση ερμηνευτικών αμφιβολιών 

για  σχετικά με τη νομική ισχύ και το αποδεκτό των πάσης φύσεως εγγράφων που δύνανται 

να εκδώσουν οι πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, β) για 

την παροχή της δυνατότητας στα φυσικά πρόσωπα -πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων να 

παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους, 

χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο φυσικό κατάστημα και γ) για την προσαρμογή του 
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προσωπικού των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 

Α.Ε.» στις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τη εμφάνιση στη χώρα μας του 

κορωνοϊού COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρου 40) 

Με τις ρυθμίσεις του τεσσαρακοστού πρώτου άρθρου επιδιώκεται η απρόσκοπτη συνέχιση 

και ολοκλήρωση κρίσιμων για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς  διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων, που είχαν εκκινήσει είτε προ της πρόκλησης της πανδημικής κρίσης 

είτε και κατά τη διάρκειά της, προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων 

φορέων όσο και της εθνικής οικονομίας εν γένει. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

επιλύεται το ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα που είχε ενσκήψει κατά την ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων, λόγω της  μη έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τα αρμόδια 

Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας (ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά μη πτώχευσης κ.λπ.) 

καθώς και από άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, σε συνέχεια της μερικής αναστολής 

λειτουργίας τους. 

Πιο συγκεκριμένα με τη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου δύναται ο προσωρινός ανάδοχος 

να υποβάλει σε συνέχεια πρόκλησης της  αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα, 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση, προς αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η υποχρέωση να προσκομίσει 

τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της 

ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών σε περίπτωση συνέχισης κωλύματος υποβολής της 

αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω 

της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής 

λειτουργίας αυτών, ή για άλλο σοβαρό λόγο.  

Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο προβλέπονται οι έννομες συνέπειες από τη μη υποβολή 

των δικαιολογητκών, συνέπειες που οδηγούν στην έκπτωση του αναδόχου, στη δυνατότητα 

υποκαταστάσής του και στη μη δυνατότητα εξόφλησής του.  

 

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρα 41-

45) 

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκτελούνται 

έργα αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 5.500.000€. Με 

την προτεινόμενη ρύθμιση ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εκτέλεση 

του έργου της κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα 

της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού μελέτης. 

Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Η Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας, 

συμμετέχει ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Χώρας και σε συναφείς δράσεις που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων της, κατά της διάδοσης και υπέρ του περιορισμού εξάπλωσης 

του κορωνοϊού Covid-19. Κατόπιν τούτου, η υπό προώθηση ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη 

προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει σε προσωπικό, στο 

πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων. 
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Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

και άλλες διατάξεις» (Α΄61), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων 

μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στις 

Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου τα μέσα αυτά να αξιοποιούνται προς 

όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καλύπτοντας ανάγκες των ιδίων των 

Υπηρεσιών που προέβησαν στην κατάσχεση. Ωστόσο, δεδομένης της εν εξελίξει πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και των πρόσφατων συντονισμένων προσπαθειών 

μεταναστευτικών ροών να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια, καθίσταται απολύτως 

απαραίτητη, η άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με μεταφορικά 

μέσα, διαφόρων τύπων, και συντήρησης των ήδη υφιστάμενων προκειμένου να μπορέσουν 

να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην αποστολή τους. 

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Βάσει του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), και μόνον 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις, είναι δυνατό να συνάπτονται από τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη ή από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, συμβάσεις 

έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, όπως μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών και χερσαίων  

μέσων, προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εφοδίων, μετακίνησης προσωπικού και 

κάθε αναγκαία σύμβαση, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού, 

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. Οι συνθήκες 

δε που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των μεταναστευτικών/ 

προσφυγικών ροών που εκτείνονται κατά μήκος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της 

χώρας, καθώς και της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλουν την άμεση 

μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσωπικού σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η επιτακτική 

ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις εν λόγω συνθήκες δεν καταλείπει περιθώρια τήρησης 

των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών, εν προκειμένω της έκδοσης απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης πριν από την ανάληψη οιασδήποτε δέσμευσης ή εκτέλεσης 

δαπάνης, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.   

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (άρθρο 46) 

Με την εν λόγω διάταξη, ενόψει της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας των δικαστηρίων, ρυθμίζεται το θέμα της υποβολής δηλώσεων επιθυμίας 

προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως 

με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη των οποίων 

απαιτείται έγκληση. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες, καθόσον με την επιβολή του μέτρου 

της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν έχει αρθεί η δυνατότητα 

υποβολής δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν 

ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν 

αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να 

μην διατηρείται η αβεβαιότητα σχετικά με τις ανωτέρω διαδικασίες, αλλά να επιτευχθεί η 

αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης όσον αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν 

υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης 

των σχετικών ποινικών διαδικασιών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρο 47) 
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Με τη παρούσα διάταξη ρυθμίζεται αυτοτελώς το ζήτημα της παράτασης της ισχύος των 

εθνικών θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 (Α’ 

80. Η αναγκαιότητα ρύθμισης του εν λόγω ζητήματος προέκυψε δεδομένων των 

περιοριστικών μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

COVID 19. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων περιορισμών που επιβλήθηκαν προς αποτροπή της 

εξάπλωσης του COVID 19, έχει ανακύψει ζήτημα με τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι 

είχαν εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου και λόγω των μέτρων δεν κατέστη δυνατή, είτε 

η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις 

άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου 

διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης 

(λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 17 ή των ρυθμίσεων περί οικογενειακής επανένωσης). 

Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση των εθνικών 

θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και οι 

οποίες, είτε έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020, είτε λήγουν στο επόμενο χρονικό 

διάστημα, για χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται έως την 31.8.2020 παρατείνονται 

αυτοδίκαια έως τις 30.9.2020. Μέσω της εν λόγω ρύθμισης, αφενός θα διασφαλιστεί το 

καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών, οι οποίοι εισήλθαν δυνάμει της εθνικής θεώρησης και 

δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας διαμονής, αφετέρου θα 

παραμείνουν νόμιμα στη χώρα αλλοδαποί, εποχικοί και προσωρινοί εργαζόμενοι (άρθρο 

18, ν. 4251/2014), οι οποίοι θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στην πρωτογενή 

παραγωγή, χωρίς την αναγκαιότητα εισδοχής νέων εποχικών εργαζομένων κατά την 

περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της περιόδου σταδιακής άρσης αυτών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(άρθρα 48-53) 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

στο μεγαλύτερο μέρος τους καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν 

λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με φυσική 

παρουσία, αλλά και των λοιπών μέτρων που λαμβάνονται, τόσο στη χώρα μας όσο και στο 

εξωτερικό, για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-

19. 

Ειδικότερα, το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο της υπό κύρωση Π.Ν.Π., το οποίο αφορά στη 

δυνατότητα παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 

και κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας 

αναπλήρωσης μαθημάτων και κάλυψης της διδακτέας ύλης στο πλαίσιο των έκτακτων 

συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, ωστόσο, με τον τρόπο αυτό διατηρείται η 

επαφή των μαθητών γενικότερα με το μαθησιακό περιβάλλον και την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επιπλέον, η διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης παρέχει και τη 

δυνατότητα της επικοινωνίας των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές 

τους, γεγονός το οποίο, πέραν της διατήρησης της επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία, 

συμβάλλει θετικά και στη διαφύλαξη της ψυχοσυναισθηματικής υγείας των μαθητών κατά 

το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο σπίτι, με πρωτόγνωρους περιορισμούς σε ό,τι 
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αφορά τις μετακινήσεις και τις συνήθεις δραστηριότητές τους και χωρίς τη δυνατότητα της 

δια ζώσης επικοινωνίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής τους κοινότητας.  

Με τα άρθρα πεντηκοστό και πεντηκοστό πρώτο αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν 

στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους 

αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές 

εκπαίδευσης που απασχολούνται στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, λόγω της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην αλλοδαπή, λόγω 

του παγκόσμιου χαρακτήρα της υγειονομικής κρίσης. Ειδικότερα, καθίσταται δυνατή η 

υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ παράλληλα 

διευκρινίζεται ότι  το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς 

εργασίας και παροχής διδακτικού έργου, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Η διευκρίνιση αυτή 

καθίσταται αναγκαία για την άρση τυχόν σχετικής αμφισβήτησης εν όψει των διατάξεων 

της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄159) που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «Η 

παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για 

οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει 

διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται 

όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.» 

Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται, για το χρονικό διάστημα  της  προσωρινής 

απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) με φυσική παρουσία, η δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών 

διατριβών με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 

του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που ορίζει ότι η διαδικασία της δημόσιας 

υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων τουλάχιστον μελών της 

εξεταστικής επιτροπής. 

Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της μη καταβολής διδάκτρων και 

λοιπών ποσών προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές για υπηρεσίες που δεν παρέχονται 

για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική 

παρουσία, ούτως ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχετικές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων. 

Τέλος, οι διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου, οι οποίες αφορούν στη συμμετοχή 

ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020, δεν σχετίζονται 

με τα μέτρα περιορισμού της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, ωστόσο ρυθμίζουν το 

κατεπείγον ζήτημα της διασφάλισης της δυνατότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές 

εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες μαθητών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, των οποίων η φοίτηση είχε χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής και οι οποίοι 

ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερήσιου 

ΕΠΑ.Λ. χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), χωρίς υπαιτιότητά τους, λόγω 

εσφαλμένης εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (άρ. 

54-56) 

Με το άρθρο πεντηκοστό τέταρτο προβλέπονται ενισχύσεις του κλάδου του πολιτιστικού 

και δημιουργικού τομέα, στον οποίο ανήκουν φορείς και επαγγελματίες του πολιτισμού, 
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αυτοαπασχολούμενοι ή μη, που επηρεάστηκαν πολλαπλώς από τη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων που επέβαλε η αναχαίτιση της δράσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν στην κίνηση των πολιτών, και λόγω 

της υποχρέωσης για παραμονή στο σπίτι, ο πολιτισμός και οι δραστηριοποιούμενοι σε 

αυτόν καλλιτέχνες και εν γένει δημιουργοί αναδείχθηκαν σε καταφύγιο των πολιτών. 

Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο (19.3.2020 

C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις, ήτοι επιλεκτικά 

φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα 

να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800.000 ευρώ σε επιχειρήσεις για την 

κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά 

δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv) διασφαλίσεις 

για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις 23 κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία, v) 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.  

Κατόπιν τούτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, θέλοντας να ενισχύσει τους 

δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους έχουν συμβάλλει 

κοινωνικά τα μέγιστα, κατά την δύσκολη περίοδο της απομόνωσης των πολιτών, λόγω των 

μέτρων περιορισμού του COVID-19, εξασφάλισε την χρηματοδότηση των 

δραστηριοποιούμενων στον χώρο του πολιτισμού. 

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για τις επιχορηγήσεις που διενεργούνται 

με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από κάθε είδους πιστώσεις προς 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία και 

αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς δεν 

απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 

2731/1999 (Α` 138). 

Δεδομένης της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχορήγησης των φορέων που 

αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση, στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού-COVID 19 του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι αναγκαία η απλούστευση της διαδικασίας 

χορήγησης ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρ. 

57-60) 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευθετούνται θέματα 

παράτασης του χρόνου προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας  (ΔΑ.Σ.Ε.) στις 

διατάξεις του ν. 4423/2016, διασφαλίζεται η ομαλότητα της διαδικασίας εκμετάλλευσης 

των δημοσίων δασών για το τρέχον διαχειριστικό έτος, με αντίστοιχη δυνατότητα 

παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών που τίθενται από το ΠΔ 126/86 σχετικά με 

την διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης και ουσιαστικά διευθετούνται διοικητικής 

φύσης ζητήματα, που ανέκυψαν και αναδείχθηκαν από την λήψη των κατεπειγόντων 

μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, 

καθώς και των μέτρων  για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας  

του κορωνοϊού COVID-19. 

Για τη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων απαιτείται δημιουργία κατάλληλου θεσμικού 

πλαισίου, το οποίο εξασφαλίζει η διάταξη. 
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Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του 

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) προτείνεται προκειμένου να μπορούν 

έγκυρα να λαμβάνονται αποφάσεις, να αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα και να 

εκπροσωπείται ο φορέας, ενόψει και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της 

πανδημίας του COVID-19. Είναι δε αναγκαία, λαμβανομένης υπόψη και της δυσχέρειας να 

ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία ορισμού του ΔΣ στις παρούσες συνθήκες και του εγγενώς 

χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την πρόταση των μελών εκ 

μέρους μίας σειράς φορέων του τομέα. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους 

Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των 

οφειλών τους που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές 

(ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης/Θεσσαλίας). 

Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται αναγκαία, καθώς, λόγω της κρίσιμης συγκυρίας της 

πανδημίας του COVID-19 και συνεπεία των μέτρων για το κλείσιμο των καταστημάτων 

εξυπηρέτησης Πελατών, ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί, καθυστέρηση 

εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης, μέσω των οποίων οι Προμηθευτές 

εισπράττουν τις ανωτέρω χρεώσεις, προκειμένου να τις αποδώσουν στους αρμόδιους 

Διαχειριστές, επομένως το σχετικό έλλειμμα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα επιβάρυνε τους 

Προμηθευτές. 

Εξηκοστό άρθρο: Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται αναγκαία, καθώς, λόγω της κρίσιμης 

συγκυρίας της πανδημίας του COVID-19 και συνεπεία των μέτρων για το κλείσιμο των 

καταστημάτων εξυπηρέτησης Πελατών, ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί, 

καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των 

οποίων οι Προμηθευτές εισπράττουν, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω ρυθμιζόμενη χρέωση 

(ΕΤΜΕΑΡ), προκειμένου να την αποδώσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.. 

Συναφώς αναφέρεται και η δυνατότητα διακανονισμού που παρέχεται στους Προμηθευτές, 

με τη διάταξη του άρθρου 59 του παρόντος. 

Επομένως, η παρούσα συγκυρία αναμένεται να επηρεάσει την τακτική ροή των εσόδων του 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από το αποδιδόμενο σε αυτόν Ειδικό Τέλος Μείωσης 

Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). 

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, με την παρούσα ρύθμιση 

η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη συνομολόγηση βραχυπρόθεσμου δανείου 

με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή και του 

εξωτερικού, με ειδικό σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού από τις 

χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, ειδικά σε σχέση με ποσά πληρωτέα από τους Προμηθευτές, δυνάμει των 

αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από την θέση σε ισχύ 

της παρούσας διάταξης, μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(άρθρα  61-63) 

Η διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνεπειών που επέφερε στην κοινωνία η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, στη στήριξη 

αυτής, αλλά και στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δομών του Κράτους.  
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Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη διάταξη σχετικά με την έκδοση από τους αερομεταφορείς, 

που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, πιστωτικού σημειώματος διάρκειας 

δεκαοκτώ μηνών προς χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του εκάστοτε 

αερομεταφορέα, είναι αναγκαία και κατάλληλη τόσο για τη διασφάλιση, στήριξη και 

διευκόλυνση των πολιτών, των οποίων πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω των απρόβλεπτων 

μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

όσο και για τη στήριξη και ενίσχυση των αερομεταφορέων, οι οποίοι επλήγησαν από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Με τη διάταξη του εξηκοστού δεύτερου άρθρου σκοπείται η στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του COVID -19 ενίσχυση των υγειονομικών 

υποδομών της χώρας και ειδικά της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής με την κατεπείγουσα 

κατασκευή πενήντα (50) κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Σωτηρία από την μονομετοχική 

εταιρεία του Δημοσίου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και ο καθορισμός του πλαισίου 

διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και υλοποίησης της ανατιθέμενης συμβάσεως 

με το σύστημα μελέτη κατασκευή και με την μέθοδο με το «κλειδί στο χέρι». 

Το έργο της ενίσχυσης των υγειονομικών υποδομών, που σε κάθε περίπτωση θα συμβάλλει 

στην γενικότερη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας,  παρίσταται ως αδήριτη ανάγκη 

για την αντιμετώπιση της πίεσης που θα υποστούν οι μονάδες υγείας σε περίπτωση 

μελλοντικής επανεμφάνισης της πανδημίας. 

Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς εργοληπτικών διότι λόγω της διακοπής λειτουργίας των 

δικαστηρίων της χώρας είναι αδύνατη η έκδοση σειράς πιστοποιητικών αναγκαίων για την 

ανανέωσή τους. Ενώ εξαιτίας της αυτής διακοπής δεν είναι εφικτή η τήρηση προθεσμιών 

που τάσσονται για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Τέλος η παρ. 3 σκοπεί στην 

αντιμετώπιση της αδυναμίας διενέργειας ιατρικών εξετάσεων σε δημόσιες δομές υγείας 

λόγω της πανδημίας, που επιβάλλονται για την ανανέωση της άδειας μηχανοδηγού ως 

επισήμανε σχετικά και η ΡΑΣ ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του εξηκοστού δεύτερου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα 

άμεσης ενίσχυσης των υγειονομικών μονάδων τριτοβάθμιας υγείας και η προστασία κατά 

το δυνατό της ανθρώπινης υγείας και ζωής. Ενώ με τις διατάξεις του εξηκοστού τρίτου 

άρθρου διευθετούνται προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή κανονιστικές 

αποφάσεις και λόγω της διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών δεν είναι εφικτό να τηρηθούν. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άρθρο 64-68) 

Εξηκοστό τέταρτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναστέλλεται προσωρινά η ισχύς 

των διατάξεων περί υποχρεωτικής οργανικής σύνθεσης του όρου 8 των εγκριτικών 

αποφάσεων των πλοίων που έχουν νηολογηθεί στην ελληνική σημαία, δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953, προκειμένου εν μέσω της κρίσης του 

κορωνοϊού, να καταστεί δυνατή η εξεύρεση πληρωμάτων στα ποντοπόρα πλοία προς 

εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριοποίησής τους.    

Εξηκοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται για την περίοδο 

25.02.2020 έως 31.10.2020 η δυνατότητα παροχής προς τους επιβάτες πλοίων πιστωτικού 

σημειώματος δεκαοκτάμηνης ισχύος ποσού ίσου προς το αντίτιμο των σχετικών 

εισιητηρίων για τις περιπτώσεις ματαίωσης προγραμματισμένων δρομολογίων και για τις 

περιπτώσεις όπου οι επιβάτες δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν εντός της εν λόγω χρονικής 
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περιόδου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με το εν λόγω μέτρο επιτυγχάνεται ο 

μετριασμός της ζημίας των δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω αγορά επαγγελματιών, οι 

δε επιβάτες, εφόσον δεν κάνουν χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα δικαιούνται να 

λάβουν πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου μετά τη λήξη της δεκαοκτάμηνης ισχύος αυτού. 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις συμβάσεων ολικής ναύλωσης 

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.   

Εξηκοστό έκτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η μείωση κατά 20% των 

ανταποδοτικών δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τους χρήστες των λιμένων για 

προσόρμιση, πρυμνοδέτηση και παραβολή/πλεύριση. Η προτεινόμενη διάταξη 

εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε ν.π.δ.δ. είτε ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό 

κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο.  

Εξηκοστό έβδομο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ενίσχυση της 

ρευστότητας των πλοιοκτητριών εταιρειών που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. 

Πρόκειται για έναν  κλάδο που έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση του 

κορωνοϊού (COVID-19). Με την υπόψη διάταξη απλοποιείται η διαδικασία πληρωμής των 

μισθωμάτων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές από τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας προς τον σκοπό της συνέχισης της ομαλής εκτέλεσης των δρομολογίων.  

Εξηκοστό όγδοο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση και προς αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19),  προβλέπεται η απαλλαγή 

για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, από την καταβολή των μισθωμάτων που 

καταβάλλονται από τους παραχωρησιούχους δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα 

προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και 

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Η προτεινόμενη 

διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε ν.π.δ.δ. είτε ανώνυμες εταιρείες, το 

μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (άρθρα 69-72) 

Εξηκοστό ένατο άρθρο: Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Τουρισμού, 

στον Ε.Ο.Τ και στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 

εταιρειών τους, η δυνατότητα σύναψης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία Marketing Greece Α.Ε. για την 

προβολή και προώθηση της χώρας σε μια περίοδο που οι αρνητικές επιπτώσεις της 

πανδημίας στον τουριστικό κλάδο είναι πασίδηλες και απαιτούν την υλοποίηση ενός 

συνεκτικού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων. Η εταιρεία Marketing Greece ΑΕ 

διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και μπορεί να συνδράμει στην προώθηση και 

προβολή της χώρας στη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε.  

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εξεταζόμενη ρύθμιση συνίστανται κυρίως 

στην άμεση υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων προβολής και προώθησης μέσω της 

σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάγκη διαμόρφωσης 

της εικόνας ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού εν μέσω πανδημίας απαιτεί 

συντονισμένη δράση και ολοκληρωμένο σχέδιο.  

Εβδομηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως στόχο να ρυθμίσει θέματα που 

ανακύπτουν μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών και αφορούν στην καταγγελία 
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των σχετικών συμβάσεων λόγω έκτακτων συνθηκών οφειλόμενων στη λήψη μέτρων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, 

ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών.  

Η ρύθμιση στοχεύει στην επίλυση ενός πρακτικού ζητήματος για την επιστροφή χρημάτων 

στους δικαιούχους όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή από τη σχετική σύμβαση ως 

αποτέλεσμα ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων λόγω συμμόρφωσης στα μέτρα για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με την εισαγόμενη 

διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στον πελάτη 

αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα για να αποτραπεί   περαιτέρω 

επιβάρυνση αυτών λόγω των πιέσεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Η ισχύς του 

πιστωτικού σημειώματος θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 18 μήνες από την έκδοσή του ενώ 

εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα μπορεί να 

λάβει τα χρήματά του μετά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος.  

Πρόκειται για ένα μέτρο που θα επιτρέψει στις τουριστικές επιχειρήσεις να μπορούν να 

διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο αιτημάτων για επιστροφές χρημάτων που δέχονται από 

τους πελάτες τους από τις καταγγελίες των σχετικών συμβάσεων. 

Εβδομηκοστό πρώτο άρθρο: Με την ανωτέρω διάταξη ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης 

συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (B2B) λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η 

ρύθμιση καταλαμβάνει συμβάσεις που ακυρώθηκαν στο διάστημα 25.2.2020 (ημερομηνία 

έναρξης της λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19) έως 30.9.2020.   

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση της πίεσης ρευστότητας που 

αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών ακυρώσεων. Με την εισαγόμενη 

ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στις οφειλέτριες τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν 

στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο 

πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 μηνών από την έκδοσή του.  Η ως άνω 

πρόβλεψη που γίνεται κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων 

σύμβασης ή νόμου υπαγορεύεται από τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουν οι επιχειρήσεις 

του κλάδου και της άμεσης απειλής για την οικονομική βιωσιμότητά τους. 

Εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την οικονομική 

ενίσχυση καταλυμάτων του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 5052/24.3.3.2020 απόφασης του 

Υπουργού Τουρισμού που  συνεχίζουν τη λειτουργία τους κατ’ εξαίρεση του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να 

καλύψουν έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες σίτισης και στέγασης ορισμένων προσώπων -

ομάδων και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει αφενός στη στήριξη των τουριστικών καταλυμάτων που 

λειτουργούν και αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας και της μειωμένης τουριστικής 

κίνησης προβλήματα ρευστότητας και αφετέρου στην κάλυψη έκτακτων κοινωνικών 

αναγκών που χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 (άρθρα 73-74) 
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Με το εβδομηκοστό τρίτο άρθρο ορίζεται ότι, κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι αρμόδιες αρχές και τα 

όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

Με το εβδομηκοστό τέταρτο άρθρο εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν τον περιορισμό 

κυκλοφορίας των πολιτών. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 1-8) 

 

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, είναι απολύτως απαραίτητη η 

λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από τις συνέπειες 

αυτού, να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, και λόγω 

της αναστολής εργασιών δημοσίων κλπ. υπηρεσιών που δεν επέτρεψαν στα φυσικά 

πρόσωπα τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την υποβολή αίτησης, 

κρίνεται απαραίτητη η παράταση της διάρκειας ισχύος για τρείς επιπλέον μήνες από τη 

λήξη του, δηλαδή μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 με το άρθρο πρώτο.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου συμπληρώνεται η πρόβλεψη 

έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και 

τις 29 Μαρτίου 2020. Η εν λόγω έκπτωση διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με 

το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.  

Δεδομένου ότι οι προθεσμίες του ν. 4270/2014 σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) έληγαν εντός του διαστήματος της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) 

δημοσίων επενδύσεων,  καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών 

για την εμφάνιση των πληρωμών του ΠΔΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό 

έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, κρίθηκε αναγκαία η διάταξη του άρθρου τρίτου με την 

οποία χορηγείται περαιτέρω παράταση των  προθεσμιών που είχαν ήδη παραταθεί κατά 

ένα μήνα με την από 13.4.2020 ΠΝΠ.  

Λόγω της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των 

πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει με μείωση της κατανάλωσης και έλλειψη ρευστότητας 

επιδιώκεται με τις ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι 

καταβολής ΕΦΚ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.  

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου κρίνεται αναγκαία, στο γενικό πλαίσιο των 

μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η στήριξη και των επιχειρήσεων που 

ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες, λαμβανομένων όμως υπόψη και των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικρατούν στις επιχειρήσεις αυτές. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ΚΑΔ δεν 

συμπεριελήφθησαν στην πρώτη φάση στη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων καθότι 
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όφειλαν να παραμένουν εν πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής 

κρίσης, με το σύνολο του εργατικού δυναμικού τους σε ετοιμότητα, εξαιρέθηκαν έτσι, και 

εξαιρούνται από την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού 

τους. Ταυτόχρονα, απαγορεύθηκε με κρατική εντολή η λειτουργία των τμημάτων των 

χειρουργείων τους.  Με την προτεινόμενη διάταξη: 

1) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη 

οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικά 

Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως την 

31.8.2020, δίνεται δε το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του 

καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές  σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης έως 

την 11.5.2020.  

2) Παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτητές έως 

30.4.2020 και 31.5.2020 αντίστοιχα, έως 31.10.2020 και 30.11.2020, 

αντίστοιχα, παρατείνεται δε κατά τρεις (3) μήνες η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων.  

3) Αντισταθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστό 20% της διαφοράς του 

μηνιαίου κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για τους μήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, με τον μηνιαίο κύκλο εργασιών της του 

αντίστοιχου μήνα του προηγουμένου έτους, μέσω μείωσης του ποσού των 

καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της 

Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής (clawback), υπό την προϋπόθεση ότι η 

μείωση δεν δύναται να υπερβεί το 50% των τριών δωδεκατημορίων του 

εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το 

έτος 2019. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έκτου κρίθηκε αναγκαία, καθώς λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των συναφών 

μέτρων που έχουν  αναγκαστικά ληφθεί για την  ανάσχεση της περαιτέρω διασποράς του, 

έχει επηρεαστεί  δυσμενώς ο τομέας των αερομεταφορών. Η Ελληνική Πολιτεία στο 

πλαίσιο  λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας στη συγκυρία αυτή, κρίνει ότι πρέπει να 

λάβει μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων διαχείρισης αεροδρομίων, όπως έγινε και σε 

άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έβδομου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας 

διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο 

συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο είναι αναγκαία προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ζητήματα ρευστότητας που τυχόν έχουν προκύψει στην αγορά των εν 

λόγω προϊόντων από τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες που δημιούργησε η διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 και να ωφεληθούν τα νοικοκυριά από τις χαμηλές τιμές διάθεσής 

τους.  

 

Λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων η οποία επήλθε με 

την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 855), στα πλαίσια 

των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αναγκαία η 

ρύθμιση του άρθρου όγδοου σχετικά με τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στις 
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επιχειρήσεις αυτές, να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των ρυθμισμένων οφειλών τους 

προς το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (άρθρο 

9) 

Με το άρθρο ένατο, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 ο κλάδος της τροφοδοσίας της αγοράς με υγειονομικό υλικό κρίνεται υψίστης 

σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και της πρόσβασης των καταναλωτών 

στα αγαθά. Η τυχόν συνολική αναστολή μιας επιχείρησης από την ύπαρξη ενός κρούσματος 

με την νόσο θα δημιουργούσε προβλήματα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 10-15) 

Άρθρο   δέκατο:  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις – 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

ότι ο κίνδυνος διασποράς ναι μεν δεν έχει εξαλειφθεί αλλά έχει περιορισθεί ικανοποιητικά.  

 Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η ομαλή μετάβαση στην 

επανεκκίνηση της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε 

αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση εκτάκτων, 

κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών των επιχειρήσεων  -

εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με 

εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το 

Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν θέσει τις 

συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε αναστολή.  

Άρθρο δέκατο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι  οι επιχειρήσεις και οι 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία  με εντολή 

δημόσιας αρχής ή χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά  πληττόμενοι, βάσει των σχετικών 

αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται  να προσαρμόζουν το ωράριο 

εργασίας των εργαζομένων τους στο ωράριο λειτουργίας τους κατά τα οριζόμενα στις 

αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παράγραφος 9 στο 

άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)  στην οποία προβλέπεται, ειδικά για το έτος 

2020, αναστολή της διαδικασίας και συγκεκριμένα μετάθεση των ημερομηνιών εκκίνησης 

αλλά και κάθε σταδίου της  διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του 

κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, σε άλλους χρόνους, μεταγενέστερους και 

ρητά οριζόμενους στις υποπεριπτώσεις α έως και στ της εν λόγω παραγράφου. 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση έως την 30η 

Ιουνίου 2020  της κανονιστικής  ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και 

των Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 9 του  ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την  29η Φεβρουαρίου έως 

και την 30η Απριλίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 16-21) 

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας, ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι 

δημόσιες δομές υγείας και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εποπτευόμενων 

φορέων του. Ειδικότερα: Στο δέκατο έκτο άρθρο ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής δωρεών 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων προς το Υπουργείο Υγείας. Στο δέκατο έβδομο άρθρο 

διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων, οι οποίοι δικαιούνται έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση. Με το δέκατο όγδοο άρθρο διασφαλίζεται η λειτουργία του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΟΔΥ έως και την 31.7.2020, σε περίπτωση παραίτησης μέλους, και μέχρι 

το διορισμό νέου. Με το δέκατο ένατο άρθρο διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων 

επιδόματος στολής στο Ν.Π.Δ.Δ του ΕΚΑΒ. Με το εικοστό άρθρο διευρύνεται το πλαίσιο 

λειτουργίας του εθνικού μητρώου ασθενών COVID-19 ως προς την αναδρομική χορήγηση 

δεδομένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Με το εικοστό πρώτο άρθρο, οι ιατροί που θα συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις αναισθησιολογίας και πνευμονολογίας έως και τον Δεκέμβριο του 2020, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, προκειμένου να 

απασχοληθούν άμεσα σε τομείς δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρθρα 22-32) 

 

Όσον αφορά στα άρθρα εικοστό δεύτερο μέχρι εικοστό ένατο του Υπουργείου Εσωτερικών 

σκοπείται η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της 

λήψης μέτρων αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.  Ειδικότερα, εισάγονται 

ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των μαθητών, την κίνηση οχημάτων των ΟΤΑ, τις προμήθειες 

κλπ. 

Όσον αφορά στο άρθρο τριακοστό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 39  του ν. 4635/2019 

«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που 

δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α΄261), μπορούν 

να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, 

εφόσον υποβάλουν δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, εντός έξι (6) 

μηνών, ήτοι έως 30.4.2020. 

Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης συνεπεία της πανδημίας Covid-19, ήταν αδύνατο 

για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας (ειδικότερα απαιτείται μετάβαση στα κέντρα εκπομπής, λήψη 

φωτογραφιών, σύνταξη τεχνικών μελετών, αναβάθμιση εξοπλισμού κλπ.). Ενόψει αυτού, 

στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, ιδίως για τους κλάδους της 

οικονομικής δραστηριότητας που πλήττονται σοβαρά (όπως εν προκειμένω οι 

ραδιοφωνικές επιχειρήσεις), η παράταση της εν λόγω προθεσμίας αποτελεί ελάχιστη 

εγγύηση για την τήρηση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των 

διοικουμένων, οι οποίοι αδυνατούν εν τοις πράγμασι να συμμορφωθούν εμπρόθεσμα στις 
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υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ν. 4635/2019, ο οποίος έθεσε ένα νέο και ολοκληρωμένο 

νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 

Δεδομένου ότι η προθεσμία έληξε ήδη την 30.04.2020, είναι κατεπείγουσα η νομοθετική 

αναδρομική παράτασή της μέχρι το τέλος του έτους 2020, προκειμένου να παρασχεθεί 

επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τα ανωτέρω. 

Με τη διάταξη του άρθρου τριακοστού πρώτου παρέχεται η δυνατότητα στις 

αναφερόμενες εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου να μπορούν να εξαιρέσουν από 

τις άδειες ειδικού σκοπού ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, λόγω του ειδικού έργου που 

εκτελούν και που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τα αυξημένα 

μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν την περίοδο αυτή της υγιειονομικής κρίσης. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τριακοστού δεύτερου είναι αναγκαία, καθώς παρέχει 

τη δυνατότητα παράτασης, μέχρι τις 30.6.2020, του χρονικού διαστήματος της αναστολής 

εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) για 

ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/1872 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/1868 και 698/1876 αποφάσεις του 

Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/1878 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν 

στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Η εξέταση των ως άνω ενστάσεων ανεστάλη με 

το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄207) μέχρι τις 30.4.2020, ενόψει, ωστόσο, των έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού-Covid 19 κατά το χρονικό 

διάστημα της χορηγηθείσας αναστολής εξέτασης των ενστάσεων, και ιδίως λόγω της 

αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των 

Κτηματολογικών Γραφείων, κατέστη δυσχερής η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων 

για την προσήκουσα υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών ενώπιον των ανωτέρω 

Επιτροπών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (άρθρα 33-34) 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τριακοστού τρίτου εξυπηρετείται η ανάγκη 

ύπαρξης μιας ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την 

εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το χρονικό διάστημα των έκτακτων 

συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την 

αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων του συγχρωτισμού πολλών ατόμων στους 

περιορισμένης έκτασης χώρους των γραμματειών των δικαστηρίων. Περαιτέρω, η διάταξη 

αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια αλλά και 

δαπανών για τους διαδίκους. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τέταρτου κρίθηκε αναγκαία για την 

εύρυθμη λειτουργία εκάστου δικαστηρίου, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ 

της θέσπισης και της εφαρμογής της διάταξης, που δεν επαρκεί για την σύγκληση των 

Ολομελειών των Δικαστηρίων και την λήψη απόφασης από αυτές. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 35-39) 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

που περιλαμβάνονται στην υπό κύρωση, από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
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την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), καλούνται να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα τα οποία ανακύπτουν εν όψει της επικείμενης σταδιακής 

επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, με την παράλληλη λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού. 

Ειδικότερα, με το τριακοστό πέμπτο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα της διαδικασίας 

εγγραφών των μαθητών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) για το επόμενο σχολικό έτος. Πιο συγκεκριμένα, 

μετατίθενται χρονικά οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων 

δηλώσεων εγγραφής και των σχετικών δικαιολογητικών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται και 

η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία. Οι 

ρυθμίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες λόγω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης της 

λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, ενώ παράλληλα η πρόβλεψη για την 

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία αποσκοπεί στο να 

αποφορτίσει τις σχολικές μονάδες από τη μαζική προσέλευση γονέων και κηδεμόνων, για 

λόγους αποφυγής συγχρωτισμού και μετάδοσης του κορωνοϊού. 

 Με το τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινών αποφάσεων του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 

ιδρυμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθμού, ιδίως στον τομέα της παροχής καθαριότητας και, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών δομών, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής. Επίσης, με 

όμοιες αποφάσεις παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή 

και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης και αξιολόγησης, καθώς και τροποποίηση της 

διαδικασίας διεξαγωγής τους, τόσο για τις προαγωγικές και απολυτήριες, όσο και για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διενέργειά τους με 

ασφάλεια για τη δημόσια υγεία.  

 Παράλληλα, παρέχεται, ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, η δυνατότητα 

στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να λαμβάνει, με απόφασή του και κατά 

παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο σχετικά με την αναπλήρωση 

διδακτικών ωρών και να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, 

την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων και την 

εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με 

όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται κάθε 

αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών α’ και β΄ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και να 

ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των 

εξετάσεων των φοιτητών σε αυτά.  

 Στο τριακοστό έβδομο και τριακοστό όγδοο άρθρο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

για την προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις 

εκπαιδευτικές δομές, καθώς και της προμήθειας υγειονομικού και προστατευτικού υλικού 

από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊου COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

30η Σεπτεμβρίου 2020.  
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Τέλος, στο τριακοστό ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για το 

σχολικό έτος 2019-2020, της έκδοσης απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του 

«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» έως τη 15η Νοεμβρίου 2020, καθώς και για την 

αναπροσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας 

και του προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – μαθητείας σε εργασιακό χώρο. 

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η παροχή της δυνατότητας αναπλήρωσης της απώλειας 

ωρών εργαστηριακού μαθήματος και ημερών εκπαίδευσης σε χώρους εργασίας, που 

προκλήθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας τόσο των εκπαιδευτικών δομών, όσο και 

επιχειρήσεων ή οργανισμών στους οποίους υλοποιείται η μάθηση στον χώρο εργασίας. 

 

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άρθρα 40-

41) 

Άρθρο τεσσαρακοστό: Λόγω της δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και των επιβληθέντων εξ αυτής περιοριστικών μέτρων στη διενέργεια μεταφοράς 

επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων συγκεκριμένων 

κατηγοριών πλοίων κρίνεται αναγκαία η θέσπιση μέτρων για την στήριξη των ναυτικών που 

απασχολούνται στα πλοία, καθώς και των ναυτικών που είναι άνεργοι και δεν έχουν άμεση 

πρόσβαση στην απασχόλησή τους στα πλοία. 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύναψη των 

συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 

30.03.2020 ΠΝΠ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, 

προκειμένου να μη διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά της χώρας, δεν υφίσταται 

χρονικό περιθώριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ 

τούτου με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται μετά τη 

σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 σε 

συνδυασμό με το εδ. γ΄της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001.    

 

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άρθρο 42) 

Η προτεινόμενη διάταξη, ήτοι το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο κρίνεται αναγκαία και 

κατάλληλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες εποχιακών 

εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, οι οποίες εν γένει καλύπτονται διαχρονικά από 

εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα που έχουν 

ληφθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού των μετακινήσεων, η μετακίνηση της 

συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στη χώρα μας έχει προσωρινά απαγορευτεί, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας ολοκλήρωσης των καλλιεργητικών 

εργασιών και τη διαταραχή της παραγωγικής διαδικασίας. Η θέσπιση του προτεινόμενου 

άρθρου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου των 

πολιτών τρίτων χωρών, από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου,  παρέχοντάς τους 

άμεσα το δικαίωμα εποχιακής εργασίας στην αγροτική οικονομία, για όσο χρόνο διαρκεί η 

διαμονής τους. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (άρθρο 43) 
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Η διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου κρίνεται αναγκαία καθώς περιέχει  

ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 44)  

Ως προς το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο παρέχεται η δυνατότητα λήψης μέτρων 

προσωπικής υγιεινής σε χώρους συνάθροισης κοινού με σκοπό την προστασία από τη 

διάδοση και διασπορά του κορωνοϊού. Τα αναγκαία αυτά μέτρα συνίστανται σε 

υποχρεωτική χρήση μάσκας, μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη 

επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,  μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας 

και ειδικοί κανόνες λειτουργίας. Προβλέπονται επίσης και τα πρόστιμα που θα 

επιβάλλονται στους παραβάτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις). Αρμόδιες αρχές για τη 

διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 του τεσσαρακοστού άρθρου, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 

τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Όσον αφορά στο Μέρος Α και ειδικότερα το άρθρο πρώτο επεκτείνονται οι δικαιούχοι των 

οικονομικών ενισχύσεων λόγω πανδημίας COVID-19 και για επιχειρήσεις με τη μορφή 

ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν 

απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.  

Με το άρθρο  δεύτερο  γίνεται δεκτή για λόγους αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

λόγω   διασποράς της πανδημίας COVID-19, η τροποποίηση αναδρομικά  κύριου ενεργού 

(ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 

24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα και 

σε περίπτωση διαπίστωσης  ανακριβούς δήλωσης προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων πλέον 

των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον ΚΦΔ.  

Με το άρθρο τρίτο παρέχεται σε επιχειρήσεις λόγω πανδημίας COVID-19 το ευεργέτημα 

του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας 

οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς το συνολικό ποσό της οφειλής 

που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.  

Με το άρθρο τέταρτο επεκτείνεται το προσωρινό μέτρο χορηγούμενων κρατικών 

ενισχύσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
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λόγω πανδημίας COVID-19, καθώς επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία τους, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη 

ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα η 

ενίσχυση με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής» να χορηγείται και στο πλαίσιο του 

Κανονισμού αριθ.1407/2013 της ΕΕ σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,  σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δύναται να ενταχθούν στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη 

λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19». 

Με το άρθρο πέμπτο χορηγείται παράταση κατά ένα (1) μήνα των  προθεσμιών του ν. 

4270/2014. 

Με το άρθρο έκτο ρυθμίζεται ο χρόνος εφαρμογής της απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές 

για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό 

Υγείας διενεργήθηκε πριν την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64). 

Με το έβδομο άρθρο  διασφαλίζεται αφενός η πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες 

και τα αγαθά, αφετέρου διατηρείται ενιαίο πλαίσιο ανταγωνισμού στα εμπορικά κ μη 

καταστήματα. 

Με το άρθρο όγδοο το πεδίο εφαρμογής της τροποποιούμενης διάταξης επεκτείνεται σε 

ευπαθείς ομάδες με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των ήδη προστατευόμενων και ως εκ 

τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με την τελολογία της αρχικής ρύθμισης, 

την οποία συμπληρώνει καταλλήλως, είναι δε αναγκαία, καθώς με την εισαγωγή της 

επιτυγχάνεται η όμοια αντιμετώπιση όμοιων ή σχεδόν όμοιων καταστάσεων.    

Το άρθρο ένατο προβλέπει την παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν 

φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους, κατατείνει δε 

στην προστασία των δικαιούχων, εν όψει του γεγονότος ότι δεν καθίσταται δυνατή η 

υποβολή αίτησης για την ανανέωση του σχετικού δικαιώματός τους, λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που ανέκυψαν στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία και 

κατάλληλη, καθώς λειτουργεί προστατευτικά για την συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα της 

κοινωνίας.  

Με το άρθρο δέκατο αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), εναρμονιζόμενο με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, 

προβλέποντας την αναβολή όλων των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των 

ΚΕ.Π.Α. για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης έως την 31η 

Μαΐου 2020. Προσέτι, η ανάγκη προστασίας των δικαιούχων αναπήρων από την πανδημία 

καθιστά αναγκαία την παράταση της καταβολής των λόγω αναπηρίας χορηγούμενων 

προνοιακών παροχών, στις περιπτώσεις που κατά την τρέχουσα περίοδο λήγει η ισχύς των 

σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εξάλλου, 

συμπληρώνεται καταλλήλως το κανονιστικό πεδίο της αρχικής ρύθμισης, εντάσσοντας σε 

αυτό και τους δικαιούχους, των οποίων έχει υποβληθεί η αίτηση παράτασης αλλά δεν έχει 

εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών, αλλά και τις 

περιπτώσεις υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της 

προτεινόμενης ρύθμισης.   

 Με το άρθρο ενδέκατο παρέχεται ένα μέτρο στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης  των 

δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέποντας στους 
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συγκεκριμένους οφειλέτες να μην απωλέσουν την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 28 του  ν. 

4321/2015 (Α’ 32) και του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α΄237) και ειδικότερα, στην 

περίπτωση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013 (Α’ 107) να διατηρούν δύο παράλληλα καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών, 

ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί 

των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο δωδέκατο, εξαιτίας της συνέχισης των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται 

επιτακτική η χορήγηση νέας παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και 

των εργοδοτικών οργανώσεων. 

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο εισάγεται ρύθμιση ώστε ότι η μηνιαία αμοιβή των ιδιωτών 

ιατρών για απασχόληση σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

λόγω COVID-19 να είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 

βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις 

περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα. 

Με τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό επιδιώκεται η άρση των ερμηνευτικών 

αμφιβολιών σχετικά με τη νομική ισχύ και το αποδεκτό των πάσης φύσεως εγγράφων που 

δύνανται να εκδώσουν οι πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού 

Δημοσίου, η παροχή της δυνατότητας στα φυσικά πρόσωπα - πελάτες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της 

ταυτότητάς τους, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο φυσικό κατάστημα και στην 

προσαρμογή του προσωπικού των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και 

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» στις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τη εμφάνιση 

στη χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.                    

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την υπό κρίση ρύθμιση, δίδεται η δυνατότητα άμεσης 

και αποτελεσματικής ανταπόκρισης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις πιέσεις 

που δέχεται η χώρα, λόγω της αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στα χερσαία 

σύνορά της και συγκεκριμένα, στο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Σκοπός είναι η επίτευξη της θωράκισης του εν λόγω 

τμήματος των συνόρων κατά τον βέλτιστο και ταχύτερο δυνατό τρόπο. 

Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται η αναστολή 

χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα 2020 στους δοκίμους υπαστυνόμους και στους δοκίμους 

αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 

319/1995 (Α’ 174) και στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187) 

αντίστοιχα μέχρι νεοτέρας, προς αντιμετώπιση της όλως εξαιρετικής και επείγουσας 

ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. Επιπλέον, 

προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης της παραπάνω άδειας σε μεταγενέστερο χρονικό 

διάστημα, εφόσον έχει εκλείψει η ανωτέρω  επείγουσα κατάσταση λόγω του κινδύνου από 

τη διασπορά της ανωτέρω νόσου κατόπιν σχετικής απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 
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Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η διατήρηση - 

ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικής των Σωμάτων Ασφαλείας, εντός μιας κρίσιμης 

εθνικά περιόδου, διαμέσου της αξιοποίησης κατασχεθέντων ανενεργών μεταφορικών 

μέσων, που αποτέλεσαν εργαλεία διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Ειδικότερα, 

στα ήδη συμπεριλαμβανόμενα αδικήματα του άρθρου 6 του ν. 3938/2011, προστίθενται 

και εκείνα της ληστείας, της εκβίασης, της απαγωγής, του εμπρησμού, καθώς και άλλα 

ανάλογης βαρύτητας και απαξίας εγκλήματα. Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη 

σύντμηση των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου προθεσμιών, η 

οποία ερείδεται στις άκρως πιεστικές ανάγκες, κρίνεται ότι θα επιτευχθεί η ανανέωση-

ενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και η 

κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής χρηστικών οχημάτων των Υπηρεσιών με τη χρήση των 

απαραίτητων ανταλλακτικών. 

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο:  Με τη προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η κάλυψη των 

οδοιπορικών εξόδων που αφορούν σε μετακινήσεις του προσωπικού του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της άμεσης και ταχείας κάλυψης επιτακτικών αναγκών 

σχετικά με την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. 

Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρα: Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι 

αναγκαίες λόγω των έκτακτων συνθηκών λειτουργίας της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα αντίστοιχα προβλήματα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις 

δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών.  

Ειδικότερα, οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία για την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την οποία αφορά το τεσσαρακοστό όγδοο 

άρθρο της υπό κύρωση Π.Ν.Π.. Η εξακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην 

περίοδο των διακοπών του Πάσχα, με σεβασμό των αργιών της περιόδου αυτής, αποσκοπεί 

στην κάλυψη, την επανάληψη και την εμπέδωση της διδακτέας ύλης, ώστε να μην 

υπάρξουν κενά λόγω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

δομών με φυσική παρουσία, αλλά και στη, μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

διατήρηση της στενής σύνδεσης και επικοινωνίας των μαθητών, τόσο με τους δασκάλους 

τους όσο και με τους συμμαθητές τους. 

Αντιστοίχως, στον χώρο των Α.Ε.Ι. αξιοποιείται η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης για τη 

δημόσια υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών, κατά τα οριζόμενα στο πεντηκοστό 

δεύτερο άρθρο, ενώ η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το πεντηκοστό 

πρώτο άρθρο, καθιστά δυνατή την έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για 

την εκκαθάριση και καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται για το 

προσωπικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην αλλοδαπή η διαβίωση στις χώρες 

υποδοχής. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, με το πεντηκοστό άρθρο ορίζεται ότι το χρονικό 

διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών 

δομών του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των 

κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου 

χωρίς άλλες προϋποθέσεις, αφού άλλωστε η μη παροχή εργασίας κατά το χρονικό 

διάστημα αυτό, λόγω των μέτρων, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων.  

397



Με τις διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου επιλύεται το ζήτημα της συμμετοχής 

ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις επικείμενες πανελλαδικές  εξετάσεις και 

παρέχεται η δυνατότητα της εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 

υποψηφίων. 

Οι διατάξεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου, με τις οποίες ρυθμίζεται η υποχρέωση 

καταβολής διδάκτρων και λοιπών ποσών από τους μαθητές ή τους λοιπούς 

εκπαιδευομένους προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, ρυθμίζουν με δίκαιο τρόπο το 

ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι προβλέπεται η μη καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε 

υπηρεσίες που δεν προσφέρονται κατά το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της λειτουργίας 

των δομών με φυσική παρουσία, όπως μεταφορά, σίτιση και απογευματινές 

δραστηριότητες, καθώς και η ολική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων 

στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικές δομές δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας ή κατάρτισης. 

Με την διάταξη του πεντηκοστού τέταρτου άρθρου παρέχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού η δυνατότητα να επιχορηγήσει τους δραστηριοποιούμενους στον 

πολιτισμό, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως 

της νομικής μορφής τους. 

Η διάταξη του πεντηκοστού πέμπτου άρθρου αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

επιχορήγησης των φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση στο 

πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του 

κορωνοϊού-COVID 19 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Η διάταξη του πεντηκοστού όγδοου άρθρου αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα 

της συνέχειας της διοίκησης στο Κ.Α.Π.Ε., μέσω της εκ του νόμου παράτασης της θητείας. 

Επιπροσθέτως, η ρύθμιση δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο διάστημα εφαρμογής, 

ήτοι έχει ισχύ ως τις 31.05.2020. Περαιτέρω, λαμβάνεται πρόνοια, για τον ίδιο λόγο της 

συνέχειας της λειτουργίας του φορέα, ώστε να ο μπορεί ο Υπουργός σε περίπτωση 

παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, να ορίζει 

αντικαταστάτες αυτών κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 

παρ. 2 του ΠΔ 375/1987. 

Η διάταξη του πεντηκοστού ενάτου άρθρου είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι 

ο διακανονισμός πληρωμών αφορά τα τιμολόγια των Διαχειριστών, τα οποία είναι 

πληρωτέα από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 31 Μαΐου 2020, 

διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις πληρωμών, άρα και η 

υστέρηση εσόδων από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Περαιτέρω, ταυτόχρονα με τη διευκόλυνση των προμηθευτών, διασφαλίζεται και η 

ομαλότητα είσπραξης των σχετικών πληρωμών από τους Διαχειριστές, καθώς η δυνατότητα 

διακανονισμού εξαρτάται από την εμπρόθεσμη εξόφληση των επιμέρους δόσεων. 

Η διάταξη του εξηκοστού άρθρου είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι αφορά τα 

τιμολόγια της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις του οικείου Κώδικα 

Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας, από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης 

έως και την 30 Ιουνίου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές 

καθυστερήσεις, λόγω των εκτάκτων μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. 

Επίσης προβλέπεται ότι το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.  κατόπιν 

εκτίμησής της για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο 

398



σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

διάταξης μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020 και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα 

μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης.  

Αντιστοίχως η ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή 

ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι 

και οι διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

Με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής 

μονάδας ΜΕΘ και ο καθορισμός των κύριων όρων εκτέλεσης της σύμβασης από τον 

ανάδοχο και ο καθορισμός χρηματοδότησης του έργου  

Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη συνέχιση της οικονομικής 

δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και η συνέχιση του μεταφορικού έργου 

των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέσω της παράτασης στην προθεσμία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του νόμου 

προστασίας κυρίας κατοικίας (ν. 4605/2019, Α΄ 52) που προβλέπεται με το άρθρο πρώτο 

επιδιώκεται η διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών για τους  δικαιούχους που δεν 

μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση λόγω της πανδημίας.  

Με το άρθρο δεύτερο παρέχεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα η έκπτωση 25% και 

για τις οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020, 

δηλαδή για πολίτες και επιχειρήσεις που είχαν εμπρόθεσμα καταβάλλει τις οφειλές τους 

και μάλιστα πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 31ης Μαρτίου 2020. Συνεπώς, 

συμπληρώνεται η σχετική πρόβλεψη έκπτωσης ποσοστού 25%, η οποία διενεργείται μέσω 

συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή 

δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι 

οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.  

Με το άρθρο τρίτο χορηγείται παράταση μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 των προθεσμιών του ν. 

4270/2014 σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα και τις λογιστικές εγγραφές του ΠΔΕ, η 

οποία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ειδικών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων που 

έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοïoύ COVID-19, προκειμένου να επιτευχθεί η 

ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικον. έτους 2019 και οι  

δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τέταρτου προβλέπεται η παροχή πίστωσης 

χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερών για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.), του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα 

ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

ν.2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 109 του 

ν.2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τον Ε.Φ.Κ. 

από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020. 
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Με την ένταξη των επιχειρήσεων που ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες στα μέτρα 

στήριξης της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου πέμπτου αντισταθμίζεται η εξαίρεσή 

τους από τα μέτρα ενίσχυσης των λοιπών πληττόμενων επιχειρήσεων, που έγινε για λόγους 

δημοσίου υγειονομικού συμφέροντος.  

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο άρθρο έκτο επικεντρώνονται στη διευκόλυνση 

εξόφλησης χρηματικών οφειλών προς τους δικαιούχους, βάσει των σχετικών συμβάσεων 

παραχώρησης, και εν προκειμένω για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Οι οφειλές που αφορά η ρύθμιση είναι αυτές που είναι 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020 και η μετάθεση της εξόφλησής τους 

επιβαρύνεται με το σχετικό επιτόκιο που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης. 

Επίσης, ορίζεται ρητώς ότι η ρύθμιση εξυπηρετεί σκοπό που ανέκυψε και σχετίζεται με 

συγκυριακά γεγονότα και δεν συνιστά τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έβδομου με την οποία προβλέπεται παράταση της 

προθεσμίας διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης με 

μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο αποσκοπεί:  

 στη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία επωφελούνται από τη χαμηλή τιμή 

πώλησης καυσίμων θέρμανσης,  

 στην τόνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει, καθώς υπάρχει 

μειωμένη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα συνεπεία των περιοριστικών μέτρων 

κυκλοφορίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και  

 στην παροχή της δυνατότητας μέσω της εξουσιοδότησης στον Υπουργό 

Οικονομικών για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας διάθεσης του πετρελαίου 

θέρμανσης.   

Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η θέση σε ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και του 

φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης στην ελληνική αγορά με μειωμένο συντελεστή διακόσια 

ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο μέχρι και την 15η Μαϊου 2020 αντί της 30ης Απριλίου 

2020, με δυνατότητα και περαιτέρω παράτασης του μέτρου αυτού.   

Μέσω της παράτασης της προθεσμίας καταβολής των δόσεων των οφειλών τους προς το 

Υπουργείο Οικονομικών του άρθρου όγδοου και της αναστολής της είσπραξης αυτών για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει στους έξι (6) μήνες επιδιώκεται η 

διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών των επιχειρήσεων των τυχερών παιγνίων, των 

οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 

18149/13.3.2020 κοινή απόφαση των  Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 855), λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο της 

επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της 

ταυτόχρονης ανάγκης διατήρησης των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς ναι μεν ο κίνδυνος διασποράς έχει 

περιορισθεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του ενδέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο της 

επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο κίνδυνος 

διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έχει περιορισθεί, αλλά δεν έχει 

εξαλειφθεί.  
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Η προτεινόμενη ρύθμιση του δωδέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν, μέσω της δυνατότητας προσωρινής επανόδου στην εργασία 

εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, έκτακτες, κατεπείγουσες, μη 

αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες των επιχειρήσεων  -εργοδοτών. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου τρίτου  άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο 

της επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο κίνδυνος 

διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έχει περιορισθεί, αλλά δεν έχει 

εξαλειφθεί.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου τετάρτου  άρθρου η οποία  καθίσταται αναγκαία στο 

πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών εξαιτίας της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας, ορίζει νέες 

προθεσμίες ως προς την εκκίνηση και την ολοκλήρωση  της διαδικασίας διαμόρφωσης του 

κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, όπως αυτή 

προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (167 Α’). 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου πέμπτου  άρθρου καθίσταται αναγκαία στο πλαίσιο 

των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

εξαιτίας της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας, καθώς αποσκοπεί στην  

εξασφάλιση επαρκούς  χρόνου  στα μέρη των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να 

καταρτιστούν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην μετάθεση  της διαδικασίας των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων σε  απώτερο χρονικό διάστημα όπου η χώρα δεν θα τελεί 

υπό το καθεστώς των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης κατά της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19. 

Mε τις προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών σκοπείται η εύρυθμη 

λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 

αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.  Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις για 

τη μετακίνηση των μαθητών, την κίνηση οχημάτων των ΟΤΑ, τις προμήθειες κλπ. Kρίνονται 

απαραίτητες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως εξυπηρετούσες ανάγκες 

της εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ και των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών. 

Η ρύθμιση του άρθρου τριακοστού αφορά αποκλειστικά στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις 

σε όλη την ελληνική επικράτεια και διασφαλίζει την παροχή της δυνατότητας εμπρόθεσμης 

συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση  του άρθρου τριακοστού τέταρτου για τον αριθμό των δικασίμων 

στα τμήματα και την κατανομή των υποθέσεων σε αυτά είναι κατάλληλη για την εύρυθμη 

λειτουργία του κάθε δικαστηρίου. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

είναι  αναγκαίες  προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαναλειτουργία 

των εκπαιδευτικών δομών και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επάνοδο 

στην εκπαιδευτική κοινότητα και εν γένει στην κοινωνική ζωή. 

Η μετάθεση των προθεσμιών για την εγγραφή των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα 

δημοτικά σχολεία με το τριακοστό πέμπτο άρθρο, από τη 15η έως την 30ή Μαΐου, 

σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, αντί για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 

20ή Μαΐου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες, είναι αναγκαία λόγω της εξακολούθησης της 

προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.  

Περαιτέρω, η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων 

δηλώσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία, η οποία αποσκοπεί κατ’ αρχήν στην αποφυγή της 

401



μαζικής προσέλευσης των γονέων και κηδεμόνων στις σχολικές μονάδες, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας, εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού 

μετασχηματισμού της χώρας και οδηγεί στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της 

σχετικής διαδικασίας. 

Στο τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες διατάξεις που θα 

εξασφαλίσουν την ομαλή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των 

βαθμίδων, επιλύοντας βασικά θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση λειτουργικών 

ζητημάτων, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19 απαιτείται μια ευελιξία ως 

προς τη δυνατότητα προσαρμογής στην νέα καθημερινότητα που καλείται να συγκεράσει 

την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο αυτό, βασικά λειτουργικά ζητήματα των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως η 

δυνατότητα κάλυψης της διδακτέας ύλης, αναπλήρωσης διδακτικών ωρών και μεταβολής 

της διεξαγωγής εξετάσεων, περιλαμβανομένων και των πανελλαδικών, εφόσον παραστεί 

σχετική ανάγκη, προβλέπεται να ρυθμιστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις αλλά και με 

επιμέρους αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Στο τριακοστό έβδομο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις, προκειμένου να 

καταστούν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας των αναγκαίων μέσων 

ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και 

παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με 

απευθείας ανάθεση. Παράλληλα προβλέπεται και ειδική διαδικασία κατανομής  με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και παράδοσης στις 

εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να μην προκύψουν χρονικές καθυστερήσεις που θα 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ανάλογη ευελιξία παρέχεται για την 

έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής 

ή συλλογικής προστασίας για τις ανάγκες των νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και 

εργαστηρίων των Α.Ε.Ι..  

Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνονται από τις διατάξεις του τριακοστού όγδοου άρθρου, 

με τις οποίες αξιοποιείται η εμπειρογνωσία της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., η οποία αποτελεί θυγατρική 

εταιρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για την προμήθεια του αναγκαίου 

προστατευτικού υλικού για την άμεση κάλυψη ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών 

προστασίας της δημόσιας υγείας στις εκπαιδευτικές δομές. 

Τέλος, στο τριακοστό ένατο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της απώλειας ωρών εργαστηριακών μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) της χώρας, καθώς και ημερών εκπαίδευσης σε 

χώρους εργασίας, προκειμένου να αναπληρωθούν με την παράταση του προγράμματος 

«Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020. 

 

1.3. Συνέπειες στην Οικονομία,  στην κοινωνία και τους πολίτες 

 

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 
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1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Οι ρυθμίσεις των άρθρων πρώτο έως έκτο αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή 

έμμεσα) όλες τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου πρώτου επεκτείνονται οι οικονομικές 

ενισχύσεις και στις επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και 

περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των 

ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 

πέντε (5) εργαζομένους  

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου δεύτερου αφορούν στο σύνολο των 

δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τρίτου αφορούν στις επιχειρήσεις που τηρούν 

απλογραφικά  βιβλία ή διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τέταρτου αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων 

της χώρας. 

 Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου έβδομου επηρεάζονται οι καταναλωτές με την 

απρόσκοπτη πρόσβαση τους στα αγαθά, στις υπηρεσίες και τα εμπορικά καταστήματα, 

διασφαλίζοντας κοινούς κανόνες ανταγωνισμού. 

Με το άρθρο όγδοο επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού στις 

περιπτώσεις που ο σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με 

αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής 

επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, συμπληρώνει με ορθολογικό τρόπο 

την τροποποιούμενη ρύθμιση, προστατεύοντας το σύνολο του ευπαθούς λόγω αναπηρίας 

πληθυσμού. Η πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού ως συνέπεια της τρέχουσας υγειονομικής 

κρίσης προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε οικογένειας, με γνώμονα εν προκειμένω 

την προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

Το άρθρο ένατο συνιστά εκδήλωση της προστασίας του κράτους έναντι των ανασφάλιστων, 

στους οποίους έχει αναγνωριστεί δικαίωμα δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Η 

παράταση της ισχύος των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων συνιστά μονόδρομο εν μέσω 

της πανδημίας, λειτουργώντας προστατευτικά έναντι της εν λόγω ευπαθούς ομάδας, την 

οποία απαλλάσσει από την τήρηση διαδικασίας σε πολλές περιπτώσεις μη δυνάμενης να 

τηρηθεί αλλά και ταυτόχρονα δυνητικά επικίνδυνης.  

Οι διατάξεις του άρθρου δέκατου κατατείνουν στην προστασία των ατόμων με αναπηρία, 

λόγω λήξης της ισχύος της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Εξαιτίας της εξάπλωσης της 

πανδημίας, προκρίνεται η αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.) έως 31.05.2020 και παράλληλα η παράταση της 

καταβολής των χορηγούμενων, λόγω αναπηρίας προνοιακών παροχών μέχρι τις 

30.06.2020, παρά τη λήξη της ισχύος των σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων. Οι 

προτεινόμενες στο δέκατο άρθρο διατάξεις συνιστούν ευκρινή αποτύπωση της 

προτεραιότητας που αποδίδει η Πολιτεία στην προστασία των ευάλωτων τμημάτων του 

πληθυσμού.       
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Στο άρθρο ενδέκατο προβλέπεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ασφαλιστικών 

ταμείων,  οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις  ασφαλιστικές τους οφειλές, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄32) ή του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α΄237), και 

τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, σε περίπτωση που 

προκύπτουν  οφειλές εκτός ρύθμισης, που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 

2020 και εφεξής, να παραμείνουν στην ευνοϊκή  ρύθμιση, εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές 

τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή υπαχθούν 

αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013(Α’ 107) και 

τηρούν τους όρους αυτής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι οφειλέτες διατηρούν δύο παράλληλα 

καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών, ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο 

αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους 

όρους της ρύθμισης της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’ 107). 

Με το άρθρο δωδέκατο παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και 

των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2020 και πάντως όχι πέραν 

της 10ης Ιουνίου 2020. 

Τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό επηρεάζουν το σύνολο των πολιτών, ως 

χρηστών των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το σύνολο των φορέων που 

καθίστανται αποδέκτες των εκδιδόμενων, μέσω των ανωτέρω υπηρεσιών, εγγράφων, τα 

πιστωτικά ιδρύματα και τα φυσικά πρόσωπα - πελάτες αυτών, καθώς και το προσωπικό των 

εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

Τεσσαρακοστό δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο άρθρο: Από την εφαρμογή της 

αξιολογούμενης ρύθμισης δεν επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, κάποια κοινωνική ή 

οικονομική ομάδα. 

Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Από την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης δεν 

επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, κάποια κοινωνική ή οικονομική ομάδα, παρά μόνον οι 

δόκιμοι υπαστυνόμοι και οι δόκιμοι αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από τις υπόψη 

ρυθμίσεις είναι οι εξής: 

• Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση και 

λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του COVID δεν κατέστη δυνατή, 

είτε η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις 

άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου 

διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν.4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης. 

• Οι εργοδότες των πολιτών τρίτων χωρών, ιδίως αυτοί στην αγροτική οικονομία, 

καθώς έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να απασχολούν τους εν λόγω αλλοδαπούς 

προς κάλυψη των σχετικών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η ρύθμιση του πεντηκοστού τέταρτου άρθρου αφορά στον κλάδο του πολιτιστικού και 

δημιουργικού τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας και, 

ειδικότερα, 100.000 και πλέον εργαζόμενους και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, 

στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες. 

Το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο αφορά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με 

κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. 
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Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρα: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν επάγεται 

άμεσο επηρεασμό φυσικών προσώπων και οικονομικών φορέων. 

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο : Επίσης, ως προς το ζήτημα της επιβάρυνσης του κρατικού 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2020, τα 

κράτη μέλη μπορούν να προβούν στην οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων 

επιχειρήσεων λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού είτε με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

για την ενίσχυση ρευστότητας είτε με τη μορφή αποζημιώσεων για κάλυψη ζημιών.  

 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή έμμεσα) όλες τις κοινωνικές 

ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

  Η παράταση στην προθεσμία ισχύος του νόμου, όπως προβλέπεται με το άρθρο πρώτο 

αφορά στους δυνητικούς δικαιούχους- φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δύνανται να αιτηθούν 

την ένταξή τους και να λάβουν ρύθμιση προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. 

Η παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και για 

δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 

Μαρτίου 2020 του άρθρου δεύτερου αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και 

διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες 

βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη 

Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 

1η Ιουνίου 2020.  

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου αναμένονται θετικές συνέπειες για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων, 

δεδομένου ότι παρέχεται διευκόλυνσή τους για την καταβολή του ΕΦΚ και των 

συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων με πίστωση δέκα (10) ημερών, στο 

πλαίσιο των γενικότερων μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου πέμπτου αφορούν το σύνολο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 

86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις 

πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.  

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου έκτου αναμένονται θετικές συνέπειες για 

τους παραχωρησιούχους που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των αερολιμένων, 

δεδομένου ότι παρέχεται επιμήκυνση έξι (6) μηνών  για την εξόφληση των οφειλών τους 

από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού.  

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου αναμένονται θετικές συνέπειες 

τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των εν λόγω προϊόντων όσο 

και για τους τελικούς καταναλωτές, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης και το 

φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθενται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με 

μειωμένο συντελεστή. 
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Με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας καταβολής 

των δόσεων παλαιότερων οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών και την αναστολή 

είσπραξής τους αναμένονται θετικές συνέπειες για επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οι 

οποίες λόγω της υποχρεωτικής αναστολής των εργασιών τους από την έναρξη ισχύος της 

σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είχαν 

αισθητή μεταβολή στα εισοδήματα τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες μέχρι 

τώρα ρυθμίσεις. 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού επηρεάζει  άμεσα μόνο τις 

ραδιοφωνικές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Η προβλεπόμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τρίτου αφενός βοηθάει στην 

εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στα δικαστήρια και αφετέρου διευκολύνει την εκδίκαση 

κρίσιμων για την οικονομική ανάπτυξη υποθέσεων (φορολογικές, δημόσια έργα) κατά το 

χρονικό διάστημα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Όσον αφορά το άρθρο τριακοστό τέταρτο, οι συνέπειες για την οικονομία είναι θετικές 

καθόσον με την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης επιλύεται μεγαλύτερος αριθμός 

υποθέσεων καλύτερα και ταχύτερα. 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

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 
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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, 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.  

Αναφορικά με τα άρθρα πρώτο έως έκτο δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις.  

Αναφορικά με τα άρθρα έβδομο δεν υπάρχουν προηγούμενες προσπάθειες. 

Τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό περιέχουν μέτρα που εντάσσονται σε μια 

συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης παθογενειών και προβλημάτων. Όσον αφορά, 

ειδικότερα, τις ρυθμίσεις για τα εκδιδόμενα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα και τη διεκπεραίωση, μέσω της Πύλης, των μέτρων δέουσας 

επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτές έρχονται να συμπληρώσουν τις θεσπισθείσες 

με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ρυθμίσεις για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους 

πολίτες μέσων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Όσον αφορά τις 

ρυθμίσεις για το προσωπικό των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και 

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλέγμα των έκτακτων 
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μέτρων που έχουν θεσπισθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν είναι γνωστό αν στην 

ελληνική έννομη τάξη έχουν γίνει προσπάθειες αντιμετώπισης συναφούς προβλήματος. 

Αναφορικά με το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο παρόμοιες ρυθμίσεις ψηφίσθηκαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Αναφορικά με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο δεν υπάρχουν προηγούμενες προσπάθειες 

αντιμετώπισης ίδιου προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που 

εμφανίζεται ένα τέτοιο πρόβλημα σε μεγάλες διαστάσεις. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Η παρούσα διάταξη είναι σύμφωνη με τις 

συνταγματικές προβλέψεις και συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και στην συνέχιση της οικονομικής 

δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δύνανται να 

πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλης ρύθμισης 

δευτερογενούς δικαίου. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Α’ Μέρος  

Το πρόβλημα της προστασίας κύριας κατοικίας αντιμετωπίστηκε αρχικώς με το νόμο 

3869/2011, ο οποίος έληξε, ως προς το σκέλος της δυνατότητας προστασίας της κύριας 

κατοικίας τον  Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο νόμος 4605/2019 (Α’ 52), ο 

οποίος είχε αρχική ισχύ έως την 31.12.2019. Επεκτάθηκε η διάρκεια ισχύος μέχρι την 20η 

Απριλίου 2020 δυνάμει του νόμου 4647/2019 (Α’ 204), ενώ τώρα με τη ρύθμιση του 

άρθρου πρώτου επιχειρείται περαιτέρω η επέκταση ισχύος για τρεις επιπλέον μήνες.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δεύτερου είναι αναγκαία για την στήριξη 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης 

ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που 

καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020., η οποία 

διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες 

βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη 

Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 

1η Ιουνίου 2020.  

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου 

στηρίχθηκαν επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του 

κορωνοϊού, στις οποίες δόθηκε, επιπροσθέτως των μέτρων αναστολών καταβολής Φ.Π.Α, 

είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράτασης της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, και η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους.   

Σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου επισημαίνεται ότι το πρόβλημα της 

διευθέτησης της αποπληρωμής των χρεών των πρακτόρων και των λαχειοπωλών κατά τη 

χρονική στιγμή που σταμάτησε η διάθεση των κρατικών λαχείων από τη Δ/νη Κρατικών 

Λαχείων αντιμετωπίστηκε αρχικώς με την υπ' αρ. 1918/19.3.2012 απόφαση του 
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Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 1108), παρέχοντας το δικαίωμα των 120 

δεκαπενθήμερων άτοκων δόσεων. Μεταγενέστερα με την υπ΄ αρ. 3410/25.7.2014 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2043) καθορίστηκε ο χρόνος έναρξης της 

ρύθμισης και τέλος με την υπ΄ αρ. Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών (Β' 11) μετατράπηκαν οι εναπομείνασες δόσεις από δεκαπενθήμερες σε 

μηνιαίες, αρχόμενες την 1η ημέρα κάθε μήνα.  

Όσον αφορά το άρθρο ένατο, με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) ρυθμίστηκε όμοια διάταξη για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου των τροφίμων. 

Η ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τρίτου για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των 

ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων είναι κατάλληλη για την αποσυμφόρηση των γραμματειών 

των δικαστηρίων, ακολουθεί δε τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84). Περαιτέρω, η παράταση της προθεσμίας για 

την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 

κατάθεση υπομνήματος, χορηγεί, κατ’ ουσίαν, στους δικηγόρους την προθεσμία για την 

προσκόμιση των ως άνω εγγράφων, την οποία θα ζητούσαν, βάσει των ισχυουσών 

δικονομικών διατάξεων, αυτοπροσώπως από το δικαστήριο. 

 

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.  

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

 

Άρθρα πρώτο έως έκτο: 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. 

Παράλληλα, σε επίπεδο  ΟΟΣΑ έχουν προταθεί μέτρα για τον περιορισμό της ζημίας στην 

οικονομία και έχουν καταγραφεί τα ήδη  θεσπισθέντα φορολογικά μέτρα των Κ-Μ του 

ΟΟΣΑ όπου γίνεται αναφορά και σχετική αναφορά στην Ελλάδα ( 

http://www.oecd.org/coronavirus/en/) 
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Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις 

παρούσες διατάξεις. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχουν. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν είναι  γνωστοί παρόμοιοι 

τρόποι αντιμετώπισης , αντίστοιχων προβλημάτων, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του 

ΟΟΣΑ. 

  Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό 

πλαίσιο (19.3.2020 C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις, 

ήτοι επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να 

έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 ευρώ σε 

επιχειρήσεις για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις 

για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv) 

διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις 23 κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική 

οικονομία, v) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. 

Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν αφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

 

Πρώτο άρθρο: 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 και για τους ιδιοκτήτες ατομικών 

επιχειρήσεων, λόγω COVID-19 καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, 

ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή 

απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.  

Δεύτερο άρθρο: Με έκδοση ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις αναδρομικής 

τροποποίησης  ΚΑΔ.  

Έβδομο άρθρο: Υπουργική Απόφαση για καθορισμό ωραρίου λειτουργίας για τα εμπορικά 

καταστήματα σε όλη την επικράτεια.  

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη 
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λειτουργία της υπηρεσίας διεκπεραίωσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, των μέτρων 

δέουσας επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο, τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν 

απαιτείται η έκδοση κάποιου διατάγματος ή κανονιστικής πράξης προκειμένου να 

εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση. 

Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη 

ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, ύστερα από 

πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώματος. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Απαιτείται η έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να επιχορηγούνται από πιστώσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και 

αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου 

πολιτισμού. Επιπλέον, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο 

τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.  

Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν αφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

- Για την εφαρμογή του άρθρου δεύτερου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), δύνανται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης 

Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την χορήγηση έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 

2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της 

έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.  

-   Για την εφαρμογή του άρθρου πέμπτου προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών, 

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την 

αντιστάθμιση ποσοστού 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που 

προκύπτουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

- Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου όγδοου προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα καθορίσει το χρονικό διάστημα της παράτασης της 

προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών των επιχειρήσεων τυχερών 

παιγνίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης. 
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3. Συνέπειες στην Οικονομία 

 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

 

Πρώτο έως έκτο άρθρο: Αφορούν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Έβδομο άρθρο: Τα εμπορικά καταστήματα κάθε είδους  

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

Εικοστό τρίτο και εικοστό τέταρτο άρθρο: Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις 

προτεινόμενες διατάξεις περιγράφονται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά το σύνολο 

των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα ως αποδεκτών των 

εκδιδόμενων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εγγράφων και, ως 

προς συγκεκριμένα σκέλη της, τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». 

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020 

Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των 

πιστώσεων των π/υ εξόδων των Ε.Φ. του ίδιου Υπουργείου, η οποία τον παρόντα χρόνο δεν 

δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν 

δυναμικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ισόποση εγγραφή πιστώσεων 

από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020 

Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

σε βάρος των πιστώσεων, των προϋπολογισμών (π/υ) εξόδων, των Ειδικών Φορέων (Ε.Φ.), 

του Υπουργείου, καθόσον οι επιχειρούμενες μεταβολές, έχουν καθαρά διοικητικό 

χαρακτήρα. 

Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020 

Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των 

πιστώσεων των π/υ εξόδων των Ε.Φ. του ίδιου Υπουργείου, η οποία τον παρόντα χρόνο δεν 

δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν 

δυναμικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ισόποση εγγραφή πιστώσεων 

από το Υπουργείο Οικονομικών. 
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Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020 

Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

σε βάρος των πιστώσεων, των προϋπολογισμών (π/υ) εξόδων, των Ειδικών Φορέων (Ε.Φ.), 

του Υπουργείου, καθόσον οι επιχειρούμενες μεταβολές, έχουν καθαρά διοικητικό 

χαρακτήρα. 

Τεσσαρακοστό έκτο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αίρεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις 

δηλώσεις επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την 

υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη 

των οποίων απαιτείται έγκληση, και επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση δικαστικής ύλης όσον 

αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς 

υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης των σχετικών ποινικών διαδικασιών. 

Τεσσαρακοστό έβδομο: Με τη ρύθμιση επιτρέπεται στους εργοδότες, ιδίως στην αγροτική 

οικονομία, να συνεχίσουν να απασχολούν τους εν λόγω αλλοδαπούς προς κάλυψη των 

σχετικών αναγκών της αγροτικής οικονομίας συνεισφέροντας στην ομαλή μετάβαση από 

τους περιορισμούς της δραστηριότητας προς αποτροπή της εξάπλωσης του COVID 19 σε 

αποκλιμάκωση των μέτρων και επαναφορά της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού.  

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επιφέρουν συνέπειες στην 

Οικονομία και δεν προκαλούν δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη και πρόσφορη, 

δεδομένου ότι ο διακανονισμός πληρωμών αφορά τα τιμολόγια των διαχειριστών, τα οποία 

είναι πληρωτέα από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 31η Μαΐου 

2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις πληρωμών, άρα 

και η υστέρηση εσόδων από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Περαιτέρω, ταυτόχρονα με τη διευκόλυνση των προμηθευτών, διασφαλίζεται και η 

ομαλότητα είσπραξης των σχετικών πληρωμών από τους Διαχειριστές, καθώς η δυνατότητα 

διακανονισμού εξαρτάται από την εμπρόθεσμη εξόφληση των επιμέρους δόσεων. 

Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι 

αφορά τα τιμολόγια της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις του 

οικείου Κώδικα Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας, από τη θέση σε ισχύ της 

προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 30 Ιουνίου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται 

κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις, λόγω των εκτάκτων μέτρων της πολιτείας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Επίσης, προβλέπεται ότι το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.  κατόπιν 

εκτίμησής της για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο 

σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

διάταξης μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020 και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα 

μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης.  
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Αντιστοίχως, η ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή 

ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι 

και οι διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

Με τη διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου δεν προκαλούνται δημοσιονομικές 

επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα 

κληθούν να υποβάλλουν προσφορά και εργοληπτικές και σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 

συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν 

στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην 

οικονομία. 

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την ρύθμιση του εξηκοστού ένατου άρθρου 

συνίστανται κυρίως στην άμεση υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων προβολής και 

προώθησης μέσω της σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η 

ανάγκη διαμόρφωσης της εικόνας ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού εν μέσω 

πανδημίας απαιτεί συντονισμένη δράση και ολοκληρωμένο σχέδιο.  

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ  

 

Αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ενώ υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις για 

συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:  

 

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου δεύτερου αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και 

φυσικών προσώπων  για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών τους που καταβλήθηκαν από τις 11 

έως και τις 29 Μαρτίου 2020.   

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου αφορούν τους εγκεκριμένους αποθηκευτές 

ενεργειακών προϊόντων.    

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου πέμπτου αφορούν το σύνολο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 

86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις 

πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.  

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου έκτου αφορούν τους παραχωρησιούχους βάσει των 

συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων.  

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην προμήθεια και εμπορία του πετρελαίου θέρμανσης.  

- Οι ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου με την παράταση της προθεσμίας καταβολής των 

δόσεων των οφειλών τους και την αναστολή είσπραξης αυτών αφορούν αποκλειστικά 

επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.  
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  Ως προς τις κατηγορίες επιχειρήσεων σχετικά με το άρθρο ένατο, αφορά στις επιχειρήσεις 

σε όλο τον κλάδο της παραγωγής και διακίνησης του υγειονομικού υλικού. 

Ως προς το άρθρο τριακοστό, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά στις ραδιοφωνικές 

επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Ως προς το τριακοστό τέταρτο άρθρο, οι συνέπειες για την οικονομία είναι θετικές 

καθόσον με την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης επιλύεται μεγαλύτερος αριθμός 

υποθέσεων καλύτερα και ταχύτερα. 

Με τη διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται πως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις διατάξεις της 

προτεινόμενης τροπολογίας περιγράφονται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Πρώτο έως έκτο άρθρο: Οι ρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία της 

αγοράς. 

Έβδομο άρθρο: Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του κύρους 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσα από την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

και την ταχεία διεκπεραίωση  των αιτημάτων των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες, 

καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινους πόρων, χρόνου και λοιπών κοστών διαχείρισης που 

παρέλκονται της διαδικασίας διεκπεραίωσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την υπό προσθήκη τροπολογία δίδεται η δυνατότητα 

αποτελεσματικής θωράκισης της χώρας απέναντι σε καταστάσεις  που συνιστούν απειλή 

για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και αποτελούν, σύμφωνα με τους κανόνες της 

ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, απρόβλεπτες περιστάσεις και αιφνίδια πραγματικά 

γεγονότα, τα οποία απαιτούν άμεση ανταπόκριση. 

Τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υφίστανται γνωστές 

συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες. 

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη τροπολογία δίδεται η δυνατότητα 

κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη που μετακινείται στα πλαίσια θωράκισης του κράτους απέναντι σε καταστάσεις  

που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία και αποτελούν,σύμφωνα 

με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, απρόβλεπτες περιστάσεις και 

αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία απαιτούν άμεση ανταπόκριση. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρα: Δεν έχει εφαρμογή. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν 

θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, ιδίως όμως σε φυσικά πρόσωπα και 
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επιχειρήσεις αφού ως δημόσιο έργο θα επιφέρει παροχή ρευστότητας στην ανάδοχο του 

έργου, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η δυνατότητα ομαλής λειτουργίας μεγάλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν 

στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην 

κοινωνία και τους πολίτες.   

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α’ : Οι ρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν τα φυσικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις ως προς τη λειτουργία της αγοράς και να ομαλοποιήσουν πιθανά προβλήματα 

που θα προέκυπταν στους επιμέρους κλάδους των οικονομικών δραστηριοτήτων (βλ. 

άρθρα δεύτερο, τέταρτο, έκτο, έβδομο και όγδοο).  

Ειδικότερα μέσω της παράτασης της ισχύος του ν. 4605/2019 (Α’ 52) του άρθρου πρώτου, 

παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και προστασίας της κύριας κατοικίας σε φυσικά 

πρόσωπα- δυνητικούς δικαιούχους.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου δεν αποκλείονται από τα μέτρα 

στήριξης πληττόμενων επιχειρήσεων οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν νοσοκομειακές 

δραστηριότητες, οι οποίες πλέον ενισχύονται λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικράτησαν στον κλάδο τους.  

Ως προς το άρθρο ένατο, διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η αδιάλειπτη 

τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό. 

Ως προς το άρθρο τριακοστό, δεν αναμένεται αρνητική επίδραση στη δομή της αγοράς. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Πρώτο έως έκτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις της παρούσας. 

Έβδομο άρθρο: Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται  άμεσα μέσω της παρούσης 

ρυθμίσεως 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει  

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν υφίστανται συνέπειες στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν υπάρχει.  

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται  άμεσα 

μέσω της παρούσης ρυθμίσεως. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Δεν επέρχονται συνέπειες για το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον. 
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2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

      Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις της παρούσας.  

Σχετικά με το άρθρο ένατο, το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται  άμεσα μέσω της 

παρούσης ρυθμίσεως 

 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Έβδομο άρθρο: Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προβλέπεται. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν υφίστανται γνωστές 

συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή δικαιοσύνης. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη δεν αναμένεται να 

έχει ουσιώδη άμεση επίδραση στην λειτουργία της παραγωγής ή/ και του μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της παραγωγής και του 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, σχετικά με το άρθρο ένατο. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Έβδομο άρθρο: Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προβλέπεται. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον 

ανταγωνισμό, η δε ρύθμιση του άρθρου 62 επιβάλλει την πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) 
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εργοληπτικών επιχειρήσεων και ο όποιος περιορισμός του ανταγωνισμού είναι συμβατός 

με το κατεπείγον του θέματος αλλά και την προστασία υπέρτερου έννομου αγαθού 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Όσον αφορά στο άρθρο ένατο, θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 

Α΄ Μέρος  

Μέσω των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται με τα άρθρα δεύτερο, τέταρτο, πέμπτο, 

έκτο, έβδομο και όγδοο ενδυναμώνεται η οικονομική θέση των αντίστοιχων επιχειρήσεων 

στην αγορά και συνεπώς και η ανταγωνιστικότητά τους στο παρόν δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον. 

 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υφίσταται. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν υπάρχει. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν 

διοικητικό βάρος σε επιχειρήσεις. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

  

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υφίσταται. 

Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 
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Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον ανταγωνισμό, η δε ρύθμιση του εξηκοστού 

δεύτερου άρθρου επιβάλλει την πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργοληπτικών 

επιχειρήσεων και ο όποιος περιορισμός του ανταγωνισμού είναι συμβατός με το 

κατεπείγον του θέματος αλλά και την προστασία υπέρτερου έννομου αγαθού. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Άρθρο όγδοο: Το όφελος για τις πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου  είναι 

ότι δεν υποχρεώνονται, εν μέσω αναστολής της λειτουργίας τους, να καταβάλουν τα 

οφειλόμενα ποσά και έτσι αποτρέπονται τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν από την 

αντικειμενική αδυναμία πληρωμής των χρεών του συγκεκριμένου κλάδου. Ειδικότερα 

αναστέλλεται η  επιβολή τόκων υπερημερίας σε μη εμπρόθεσμη πληρωμή δόσεων, η 

κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συνολική είσπραξη της οφειλής του χρέους 

κατόπιν της μη πληρωμής τεσσάρων (4) τμηματικών καταβολών από τους πράκτορες και 

τους λαχειοπώλες, καθώς και η βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της οφειλής τους 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση της ύπαρξης ολικά η μερικά εμπράγματης ασφάλειας 

(υποθήκης) για την  εναπομείνασα οφειλή.  

 

Άρθρο τριακοστό: Διασφαλίζεται η παροχή της δυνατότητας συμμόρφωσης των 

ραδιοφωνικών επιχειρήσεων με την υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019 σε 

εύλογη προθεσμία, που παρατείνεται λόγω της πανδημίας. 

 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Πρώτο έως έκτο άρθρο: Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε 

προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

Έβδομο άρθρο: Αναμένεται να προκληθούν οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό από τις 

εξεταζόμενες ρυθμίσεις  

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό 

για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η γενικότερη κατεύθυνση της παρούσας 

ρύθμισης προσανατολίζεται και στοχεύει στη μη επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για νομοτεχνικές σε μεγάλο μέρος ρυθμίσεις. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σημειώνεται ότι προκαλείται 

δαπάνη ύψους 15.000.000,00 ευρώ κατά μέγιστο, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό 
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προϋπολογισμό του ως άνω Υπουργείου στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επηρεάζεται άμεσα ο κρατικός 

προϋπολογισμός, αφού η ρύθμιση του άρθρου 62 θα καλυφθεί από δωρεά της Βουλής. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α’  

Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται 

ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. Ειδικότερα μόνο 

σημειώνονται τα εξής:  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου ενδέχεται να σημειωθεί αύξηση των 

δημοσίων εσόδων στην περίπτωση που αυξηθεί η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων μέσω της 

παράτασης της προθεσμίας θέσης σε ανάλωση του φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης και 

του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή. 

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου μπορεί να προκληθεί στέρηση εσόδων στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό του έτους 2020, αναλόγως του χρόνου  παράτασης της προθεσμίας 

καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών και λοιπών ρυθμίσεων που θα ορισθούν 

με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μετάπτωσης των εσόδων αυτών σε 

επόμενα έτη, καθώς η είσπραξή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όμως 

δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας  εσόδων. 

Ως προς το άρθρο ένατο, αναμένεται να προκληθούν οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό 

από τις εξεταζόμενες ρυθμίσεις 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία. 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Έβδομο άρθρο: Θετικές κρίνονται οι συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην εθνική 

οικονομία 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 

η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων 

συνεπάγονται την τόνωση της αγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός 

που θα έχει, κατ’ επέκταση,  θετικές συνέπειες στην εθνική οικονομία. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Η ρύθμιση δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 
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Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι υπό κρίση διατάξεις δεν αναμένεται να 

έχουν άμεσες συνέπειες στην εθνική οικονομία. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α΄   

Τα οφέλη στην οικονομία είναι μεγάλα από την παράταση της προθεσμίας του άρθρου 

πρώτου, καθότι λαμβάνεται μέριμνα για τη δυνατότητα ρύθμισης και προστασίας της 

κύριας κατοικίας από φυσικά πρόσωπα- δυνητικούς δικαιούχους. 

Η ενδεχόμενη στέρηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 μέσω των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων των άρθρων δεύτερου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και 

όγδοου ισοσταθμίζεται από τη δυνατότητα των επαγγελματιών – επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας  να ενισχυθούν και να εξακολουθήσουν να 

δραστηριοποιούνται οικονομικά στην φάση της σταδιακής απεμπλοκής και ανάκαμψης της 

κοινωνίας και της οικονομίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προσφέροντας 

εισροές από φόρους, κρατήσεις και εισφορές με παράλληλη διαχείριση και προστασία των 

θέσεων εργασίας προς όφελος της εθνικής οικονομίας.  

Ως προς το άρθρο ένατο, θετικές κρίνονται οι συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων 

στην εθνική οικονομία 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Πρώτο έως έκτο άρθρο:  Δίνεται άμεση στήριξη σε επιχειρήσεις μέσω της επέκτασης των 

οικονομικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και 

περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των 

ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 

πέντε (5) εργαζομένους. Επίσης, με την αποδοχή της τροποποίησης αναδρομικά κύριου 

ενεργού (ΚΑΔ) αντιμετωπίζονται τα θέματα που προκύπτουν στη πραγματική οικονομία 

λόγω των αρνητικών συνεπειών από τη διασπορά της πανδημίας COVID-19. 

Παρέχεται στήριξη  των δημοσιών εσόδων μέσω του ευεργετήματος του συμψηφισμού  

ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες 

οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική 

Διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί 

στην απόδοση του Φ.Π.Α.   

Παρέχεται στήριξη των επιχειρήσεων με την χορήγηση επέκτασης του προσωρινού μέτρου 

χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας λόγω πανδημίας COVID-19. 
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Γίνεται δεκτή για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προκύπτουν στη πραγματική 

οικονομία λόγω των αρνητικών συνεπειών από τη διασπορά της πανδημίας COVID-19,  η 

ρύθμιση του   χρόνου εφαρμογής της απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές για την 

καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.  

Έβδομο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην 

κοινωνία καθώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στα αγαθά. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Τα προωθούμενα μέτρα αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, με την 

εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όσους έχουν νοσήσει από COVID-19.  

Δέκατο τέταρτο άρθρο: Στήριξη των ιδιωτών ιατρών για την αμοιβή που λαμβάνουν 

απασχόληση σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-

19. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων για 

το σύνολο των πολιτών που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και με τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Οφέλη για τους εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 

και τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονομία. 

Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρα: Με την παροχή της δυνατότητας 

παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, 

σύμφωνα με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, ωφελούνται οι μαθητές και οι λοιποί 

εκπαιδευόμενοι, στους οποίους παρέχεται η σχετική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 

ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες, σε ότι αφορά την κάλυψη της διδακτέας ύλης, 

λόγω της απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με φυσική παρουσία. Η 

παροχή της δυνατότητας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, 

οι οποίοι προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περαιτέρω, η διατήρηση της 

δυνατότητας της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην εκπαιδευτική τους κοινότητα, συμβάλλει 

στη διαφύλαξη της ψυχοσυναισθηματικής υγείας των μαθητών κατά τη διάρκεια της ισχύος 

των περιοριστικών μέτρων.  

Με τις διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου καθίσταται δυνατή η συμμετοχή στις 

επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις 

αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες. 

Με τα άρθρα πεντηκοστό και πεντηκοστό πρώτο καθίσταται δυνατή η έγκαιρη και 

απρόσκοπτη εκκαθάριση και καταβολή του ειδικού επιμισθίου στους αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στο εξωτερικό, κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης της λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών δομών στις χώρες απόσπασής τους, παρέχοντάς τους έτσι τους 

αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσής τους στην αλλοδαπή. 

Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο καθίσταται δυνατή η δημόσια υποστήριξη των 

διδακτορικών διατριβών μέσω της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία με 

τηλεδιάσκεψη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ακαδημαϊκή διαδικασία στο πλαίσιο 

της παρούσας συγκυρίας και αποφεύγονται οι σχετικές καθυστερήσεις στην απονομή των 

διδακτορικών τίτλων. 
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Με τις ρυθμίσεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου σχετικά με τη μη καταβολή διδάκτρων 

και λοιπών ποσών προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές για υπηρεσίες που δεν 

παρέχονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται η λειτουργία των 

δομών αυτών με φυσική παρουσία, αφενός προστατεύεται το οικογενειακό εισόδημα των 

μαθητών από αδικαιολόγητες αξιώσεις και αφετέρου διασφαλίζονται και οι πόροι που 

είναι απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, με την είσπραξη του 

ανταλλάγματος για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχουν. Περαιτέρω, με την 

αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των μερών αποφεύγονται οι σχετικές αντιδικίες και 

δικαστικές διεκδικήσεις. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένεται δε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και 

τους πολίτες, διότι επιτυγχάνεται το αξιόπιστο των ενεργειών τής Διοίκησης, η αγαστή 

συνεργασία πολίτη -  διοίκησης και προάγεται η εμπιστοσύνη προς το Κράτος. Οι νέες 

ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί και ενεργεί αντικειμενικά, 

αμερόληπτα, αποτελεσματικά και αδιάλειπτα, σύμφωνα με τις αρχές που την 

χαρακτηρίζουν και οφείλει να εφαρμόζει, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και 

ταυτόχρονα εξυπηρετώντας τους πολίτες. 

Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η ρύθμιση καθιστά εφικτή την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε. 

έως τον ορισμό νέου Δ.Σ., και αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες τόσο εσωτερικά στο 

φορέα, όσο και κατά την εκπλήρωση του έργου και της λειτουργίας του κατά το διάστημα 

αυτό. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά τη 

διάρκεια των έκτακτων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την  αντιμετώπιση της πανδημίας 

covid-19 και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς η ρευστότητα (και) των συγκεκριμένων επιχειρήσεων 

έχει ούτως ή άλλως επηρεαστεί αρνητικά υπό τις παρούσες συνθήκες.  

Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων που 

έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 και αναμένεται να 

λειτουργήσει θετικά στο επενδυτικό περιβάλλον λόγω της ασφάλειας που παρέχεται από 

τη σταθερότητα των διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. 

Η διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου αφενός βοηθάει στην κάλυψη των απαιτήσεων 

των πολιτών από ματαιωθείσες πτήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

μέσω πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου και αφετέρου, 

οδηγεί στην οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων αερομεταφορέων και στην 

αντιμετώπιση των ταμειακών τους ελλείψεων που προκλήθηκαν από την πανδημία. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν 

μόνο θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία καθώς διά της κατασκευής του υπό κρίση έργου, 

δημιουργείται πιο ολοκληρωμένη υποδομή περίθαλψης ασθενών, ενόψει και της 

εξελισσόμενης πανδημίας covid-19, ενώ επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 
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Μέρος Α : Με την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις οι ωφελούμενοι- πολίτες, εργαζόμενοι, 

επιχειρήσεις - διασφαλίζουν ευκαιρίες οικονομικής βιωσιμότητας και ανάκαμψης σε ένα 

αισθητά μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα μέσω της παράτασης της προθεσμίας ισχύος του ν. 4605/2019 (Α’ 52) για τη 

ρύθμιση οφειλών και την προστασία κύριας κατοικίας του άρθρου πρώτου, παρέχεται η 

δυνατότητα σε περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους όπως αιτηθούν την υπαγωγή τους 

στο νόμο.  

Με το άρθρο δεύτερο δίνεται άμεση στήριξη σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με την 

χορήγηση έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών τους που καταβλήθηκαν από τις 

11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το 

ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. 

Ως προς το άρθρο τριακοστό: προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των 

επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, που ήταν – εν τοις πράγμασι – σε αδυναμία συμμόρφωσης 

με την νομική τους υποχρέωση λόγω των πραγματικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η 

πανδημία COVID-19 και τα μέτρα αντιμετώπισής της στην παρούσα φάση στη χώρα μας. 

 

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  

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν αναφέρεται. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 

η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και η συνακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου και 

λοιπών πόρων αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για 

το  κύρος και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 
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Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Βλ. 4.1  

Με το άρθρο δεύτερο δίδεται άμεση στήριξη στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στο 

διαθέσιμο εισόδημα των φυσικών πρόσωπων.  

 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση 

των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης 

εγγράφων, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ισόκυρων με τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν 

βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), χωρίς να απαιτείται 

η φυσική παρουσία του πολίτη στα καταστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Η παροχή στους προς τακτοποίησης πολίτες τρίτων χωρών 

νομικής ασφάλειας αναφορικά με το προσωρινό καθεστώς διαμονής τους στη χώρα μας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές και αντίξοες συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων για 

την αποτροπή εξάπλωσης του COVID 19. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

βλ. 4.1  

Επέρχεται βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη μέσω της παράτασης του 

προστατευτικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας με τις διατάξεις του 

άρθρου πρώτου. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρο έβδομο: Δεν εφαρμόζεται 
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Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης 

εγγράφων, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ισόκυρων με τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν 

βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), χωρίς να απαιτείται 

η φυσική παρουσία του πολίτη στα καταστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρο έβδομο: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες 

συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της 

δυνατότητας ηλεκτρονικής έκδοσης των υπό ρύθμιση εγγράφων, συμβάλει στη μείωση του 

διοικητικού κόστους της γραφειοκρατίας (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος 

αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ) και, κατ’ επέκταση στον περιορισμό του οικολογικού 

αποτυπώματος που η αλόγιστη χρήση χαρτιού αφήνει. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Επίσης, οι συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

δεν είναι άμεσες από τη σχετική τροπολογία, καθότι δεν τροποποιούνται προστατευτικές 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αλλά διευθετούνται διοικητικής φύσης ζητήματα, που 

ανέκυψαν και αναδείχθηκαν από την λήψη των κατεπειγόντων μέτρων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και των 

μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης των δασών για το  τρέχον διαχειριστικό έτος. 

Εξηκοστό πρώτο άρθρο: Δεν υφίστανται συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν 

αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Εξηκοστό ένατο έως εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Η ρύθμιση δεν θα επιφέρει αρνητικές 

συνέπειες στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.  
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2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Α’ δεν σχετίζονται με επιπτώσεις στο φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον.  

 

Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο ένατο. 

 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρο έβδομο: Δεν υφίσταται 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υπάρχει, αλλά θα είναι σύμφωνη με το 

ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Προβλέπεται η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης 

απευθείας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διάταξη του άρθρου 62. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Ως προς το άρθρο ένατο, δεν υφίσταται. 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Πέμπτο άρθρο: Ομαλή εμφάνιση της εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τόσο  του 

Τακτικού όσο και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

Εμφάνιση όλων των πληρωμών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού και  Π.Δ.Ε.) στη 

δημόσια ληψοδοσία. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 
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Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ωφέλιμες συνέπειες λόγω της επιτάχυνσης 

της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών της ελαχιστοποίησης των διοικητικών 

βαρών για τον πολίτη και της συνακόλουθης εξοικονόμησης χρόνου και λοιπών πόρων, 

τόσο για τον πολίτη, όσο και για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένονται θετικές συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την 

απονομή Δικαιοσύνης, καθώς διευκολύνονται οι ΔΑ.Σ.Ε. λόγω προβλημάτων που 

προέκυψαν από μέτρα κορωνοϊού για την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις του ν. 

4423/2016, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων των καταστατικών τους από τα 

αρμόδια Ειρηνοδικεία, την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών 

Οργανώσεων και Δασεργατών, την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των διοικητικών 

και εποπτικών συμβουλίων τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξέτασης και 

έκδοσης παραχώρησης εκμετάλλευσης δασών και διευκολύνεται το έργο των αρμοδίων 

υπηρεσιών και οργάνων. 

Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η ρύθμιση καθιστά εφικτή την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε. 

έως τον ορισμό νέου Δ.Σ., και αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες τόσο εσωτερικά στο 

φορέα, όσο και κατά την εκπλήρωση του έργου και της λειτουργίας του κατά το διάστημα 

αυτό. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται 

η ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν 

στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στη 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.  

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α’ : Η Δημόσια Διοίκηση ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και ευέλικτα, με τις 

ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται, στην ανάγκη παροδικής ελάφρυνσης των φυσικών 

προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να επιστρέψει το σύνολο της 

κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην κανονικότητα, εδραιώνοντας με αυτό τον 

τρόπο την εμπιστοσύνη των πολιτών και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων προς την 

λειτουργία των θεσμών και του κράτους. 

 

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις του άρθρου πρώτου η δημόσια διοίκηση είναι πιο αποδοτική, 

καθότι η διάταξη του νόμου για την εφαρμογή της οποίας δίδεται παράταση προβλέπει τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης του πολίτη, προκειμένου να λάβει ρύθμιση 

της οφειλής του και μέσω αυτής να προστατεύσει την κύρια κατοικία του.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) εμφανίζεται ομαλή.  
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Ως προς το άρθρο τριακοστό, χωρίς την πρόβλεψη της παράτασης, θα ετίθετο θέμα 

επιβολής προστίμων στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με την 

υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019 και με την εκεί προβλεπόμενη προθεσμία. 

 

Με τα άρθρα τεσσαρακοστό και τεσσαρακοστό πρώτο, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φαίνεται ότι Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν 

στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στη 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.  

Ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συμβάσεις του άρθρου εξηκοστού 

δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ διενεργείται μετά τη σύναψη της σύμβασης λόγω του 

κατεπείγοντος της διασφάλισης της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών. 

 

 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ταχύτερη και αμεσότερη πρόσβαση του 

πολίτη σε έγγραφα που ενδεχομένως συνιστούν αντικείμενο επίκλησης και απόδειξης στο 

πλαίσιο δίκης με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της 

Δικαιοσύνης. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχει. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένονται θετικές συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την 

απονομή Δικαιοσύνης, καθώς διευκολύνονται οι ΔΑ.Σ.Ε. λόγω προβλημάτων που 

προέκυψαν από μέτρα κορωνοϊού για την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις του ν. 

4423/2016, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων των καταστατικών τους από τα 

αρμόδια Ειρηνοδικεία, την εγγραφή τους  στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών 

Οργανώσεων και Δασεργατών, την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των διοικητικών 

και εποπτικών συμβουλίων τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξέτασης και 

έκδοσης παραχώρησης εκμετάλλευσης δασών και διευκολύνεται το έργο των αρμοδίων 

υπηρεσιών και οργάνων. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επέρχονται τα οιαδήποτε δυσμενή 

αποτελέσματα στην απονομή της δικαιοσύνης. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Δεν επέρχονται συνέπειες στην απονομή 

της Δικαιοσύνης. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

 

429



7. Νομιμότητα 

 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Έβδομο άρθρο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 

αγοράς. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται, ιδίως, 

στις διατάξεις των άρθρων 5, 5Α, 9Α, 10, 20, 25, 103 και 106 του Συντάγματος. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Οι προτεινόμενες διατάξεις 

εδράζονται στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 επ. του 

Συντάγματος. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Η ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. 

Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει λάβει υπόψη το νομικό πλαίσιο 

του Κ.Α.Π.Ε. και την κείμενη νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη το κανονιστικό 

πλαίσιο των αγορών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και την κείμενη 

νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. 

Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο του 

ΔΑΠΕΕΠ και την κείμενη νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: 2 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι 

σύμφωνες με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα της 

Ελλάδος. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Ως προς τις προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το πλαίσιο στο 

οποίο εντάσσονται είναι το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος. 

Όσον αφορά το άρθρο τριακοστό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και η προστασία της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης των διοικουμένων. 

 

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 
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1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχει. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

 

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. 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν.  

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία. 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 
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Πρώτο έως έκτο άρθρο: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού και 

ΑΑΔΕ.   

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

Εικοστό τρίτο άρθρο: Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Εικοστό τέταρτο άρθρο: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Εικοστό Πέμπτο έως Τριακοστό έβδομο: Συναρμόδια είναι τα Υπουργεία Οικονομικών,  

Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη. Συναρμόδια Υπουργεία λόγω της προβλεπόμενης αποστολής τους είναι το 

Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών. 

Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη. 

Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη. 

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο:  Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη. Συναρμόδιο Υπουργείολόγω της προβλεπόμενης αποστολής του είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Αρμόδιο υπουργείο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Το Υ.Π.ΕΝ. είναι ο αρμόδιος φορέας να προβεί στην πρόταση 

της ρύθμισης. 

Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εποπτεύοντος Υπουργείου και του ίδιου 

του Κ.Α.Π.Ε.  

Εξηκοστό δεύτερο άρθρο: Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, λόγω του αντικειμένου 

του έργου. 

Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Εξηκοστό ένατοέως εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Τουρισμού. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 
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Μέρος Α’  

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθώς και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ειδικά για το άρθρο πέμπτο.   

 

Ως προς το άρθρο τριακοστό, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.    

 

Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

Για το τριακοστό άρθρο, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Συναρμόδια Υπουργεία για το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο είναι τα εξής: Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο 

Εσωτερικών όπως επίσης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση 

Υπηρεσιών Υγείας, Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΠΥΥ, ΕΟΔΥ, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Με όλες τις οργανικές μονάδες του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων. 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Η εξεταζόμενη ρύθμιση 

προετοιμάστηκε αποκλειστικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Για τις εν λόγω ρυθμίσεις υπήρξε συνεργασία με το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, και ιδίως οι αναφερόμενες στο σημείο 8.3. της παρούσας, καθώς και Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Υγείας.  
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Ως προς τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, οι οργανικές μονάδες είναι οι 

εξής: ΑΕΜΥ, Νοσοκομεία, ΔΥΠε, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

 

   Με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ήτοι άρθρο τεσσαρακοστό 

και τεσσαρακοστό πρώτο, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

 

Πρώτο έως έκτο άρθρο: Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ΑΑΔΕ 

Όγδοο έως δωδέκατο άρθρο: Για την εφαρμογή του άρθρου ογδόου αρμόδιες είναι οι 

υπηρεσίες του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Για την εφαρμογή του ενάτου άρθρου  αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες των Δήμων. 

Για την εφαρμογή του δέκατου άρθρου αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι υγειονομικές επιτροπές των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.  

Για την εφαρμογή του ενδέκατου άρθρου  αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΚΕΑΟ. 

Για την εφαρμογή του δωδέκατου άρθρου  αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο άρθρο: ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Υπουργείο Εξωτερικών, Γ4 Διεύθυνση. 

Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρο: Αρμόδιες για την παροχή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, σύμφωνα με το 

τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, ήταν οι οικείες εκπαιδευτικές δομές και, ειδικότερα, σε ό,τι 

αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρόγραμμα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης διαμορφώθηκε για κάθε σχολική τάξη από τους διευθυντές των 

σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου, που 

αφορούν στη συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις προσεχείς πανελλαδικές 

εξετάσεις, είναι η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – 

Τμήμα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών). 

Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας κάθε είδους αποζημίωσης που αφορά στην 

καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, σύμφωνα με τα άρθρα πεντηκοστό και 

πεντηκοστό πρώτο, ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών 
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Επιδομάτων – Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και 

Καταβολής Επιμισθίου). 

Αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του πεντηκοστού πρώτου άρθρου, που 

αφορούν στην κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, είναι τα 

οικεία Τμήματα των Α.Ε.Ι.. 

Τέλος, οι διατάξεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου, οι οποίες αφορούν στη μη καταβολή 

ανταλλάγματος για τις μη παρεχόμενες υπηρεσίες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών 

πάσης φύσεως, εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο βαθμό κατά τον οποίο 

άπτονται της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και της εποπτείας της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των 

φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Οι διατάξεις θα εφαρμοστούν από το ΥΠΠΟΑ. 

Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας είναι οι εξής: Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, η Γενική 

Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και το Τμήμα 

Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων.  

Οι υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που 

προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση είναι οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων 

των  Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 

του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και των Διαχειριστών Συστήματος 

Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου. 

Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων του 

Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Γενική Γραμματεία Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΣ 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, καθώς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  

Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων:  

- του άρθρου πρώτου αρμόδια είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους   

- των άρθρων δεύτερου και πέμπτου αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση 

Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επίσης για το άρθρο 

πέμπτο αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  

- του άρθρου τρίτου αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. 

- των άρθρων τέταρτου και έβδομου αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και ΕΦΚ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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- του άρθρου όγδοου αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και 

Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. 

Οικονομικών.   

 

Σχετικά με τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής 

στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 

τριακοστού πέμπτου άρθρου, παραμένουν οι οικείες σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία και 

δημοτικά σχολεία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά 

και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής 

υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία.  

Αρμόδιες για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού έκτου άρθρου, που αφορούν 

στη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, θα είναι η 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Γενική 

Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, 

Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ίδιου Υπουργείου. Περαιτέρω, οι Δήμοι θα είναι 

αρμόδιοι για την προσωρινή διάθεση προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου. 

Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού έβδομου και τριακοστού 

όγδοου άρθρου θα είναι η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς 

και οι λοιπές αρμόδιες για θέματα προμηθειών υπηρεσίες των αναθετουσών αρχών 

αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου. 

Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού ένατου άρθρου θα είναι τα 

ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. της χώρας, ενώ κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστεί με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν προβλέπεται. 

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν προβλέπει 
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2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Δεν προβλέπεται. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη 

της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

 

Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης. 

Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε η ρύθμιση των συναφών ζητημάτων απευθείας, ώστε να 

αποφευχθούν καθυστερήσεις, κατακερματισμός των ρυθμίσεων, προβλήματα ρυθμιστικής 

συνοχής και εναρμόνισης, νομοθετικά κενά και αβεβαιότητες.  

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 

όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83).  

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τρίτου προσθέτει εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τέταρτου προσθέτει εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του 

τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75). 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Από τη δημοσίευση του παρόντος 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι ακόλουθες διατάξεις: 

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83). 

3. Προστίθεται παρ. 3 στο εικοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

4. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 
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5. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

6. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόμου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

7. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

8. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

Τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν τροποποιούνται 

ισχύουσες διατάξεις.  

Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το 

εβδομηκοστό πρώτο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). 

Τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν 

προκύπτει κάποια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση ήδη υφιστάμενης ρύθμισης. 

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προκύπτει τροποποίηση του 

άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.  

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι νέες 

αυτοτελείς ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α’  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο  της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).  

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου τροποποιεί τη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 

(Α΄75), που κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86).  

 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 
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Πρώτο έως έκτο άρθρο: Η απλούστευση και διαφάνεια της υφιστάμενης νομοθεσίας 

αποτελούν συνολικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει 

νομοτεχνικές βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις  των άρθρων εικοστό τέταρτο έως και 

εικοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν 

στοχεύει σε κωδικοποίηση ή απλοποίηση διατάξεων. 

Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν. 

 

2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Η απλούστευση και διαφάνεια της υφιστάμενης νομοθεσίας αποτελούν συνολικό   

αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 
 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή 

αυτή 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου εισάγει δυνατότητα και ρυθμίζει 

προϋποθέσεις για την μεταβολή του ΚΑΔ αναδρομικά.   

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου παρατείνει κατά ένα (1) μήνα τις προθεσμίες 

της  περ. (ι) της παρ. 3 του άρθρου 79, της παρ. 1 του άρθρου 104 και της παρ. 1 του 

άρθρου 161 του ν.4270/2014 (Α΄143). 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έκτου ρυθμίζει τον  χρόνο εφαρμογής της απαλλαγής 

από το ΦΠΑ για δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έβδομου ρυθμίζει το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των 

καταστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 και του 

άρθρου 42 του ν.1892/1990. 

Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο:  

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου τέταρτου εισάγει διάταξη που ρυθμίζει την 

φορολογική αντιμετώπιση της μηνιαίας αμοιβής των ιδιωτών ιατρών για απασχόληση σε 

δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19 και λοιπά 

ζητήματα. 

Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προκύπτει. 
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2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις» 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου 

και όγδοου προβλέπονται, με αυτοτελείς ρυθμίσεις, κυρίως παρατάσεις σε προθεσμίες που 

ορίζονται είτε σε Κώδικες (π.χ. Τελωνειακός Κώδικας) είτε σε άλλους νόμους.   

 

 

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 

 

1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

(A΄ 84)» 

Δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή. 

Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με το 

φορέα. 

Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τύχει διαβούλευσης με τους 

ανωτέρω Διαχειριστές και με την αγορά των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

Φυσικού Αερίου 

Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τύχει διαβούλευσης με την αγορά των ΑΠΕ 

και με τον αρμόδιο Διαχειριστή.  

 

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». 

 

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. 
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Α : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 3-8) 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

- Χορήγηση έκπτωσης 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων 

οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία 

καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που 

πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  

- Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων 

κύριας κατοικίας,  μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για 

τον μήνα Μάιο 2020.  

- Παράταση προθεσμίας για αποδοχές συντάξεων που εισπράχθηκαν αναδρομικά.     

- Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε 

προϊόντα καφέ.   

-  Θέσπιση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους 

στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε. 

 

1. Γενική Αξιολόγηση 

1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

Άρθρο [3]: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη  τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη βεβαιωμένων 

οφειλών από τη Φορολογική Διοίκηση. Επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο το ευεργέτημα 

της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες 

δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής, αλλά αντισταθμίζεται από την ταχύτερη είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών 

και επιτυγχάνεται άμεση εισπραξιμότητα των Δημοσίων Εσόδων.  

Άρθρο [4]: Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία των 

οικονομικών και κοινωνικών ομάδων των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική 

κατάσταση λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για το μήνα Μάιο 2020.  

Άρθρο [5]: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση δύο μηνών, ήτοι μέχρι 

31.7.2020 για το ληξιπρόθεσμο οφειλών που προκύπτουν από αναδρομικά ποσά που 

έλαβαν οι συνταξιούχοι,  μια κοινωνικά ευπαθή ομάδα που χρήζει προστασίας λόγω της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Άρθρο [6]: Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να υποστηριχθούν με συγκεκριμένα 

μέτρα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας 

προϊόντων καφέ, δεδομένου ότι περιορίστηκαν οι αναλώσεις των εν λόγω προϊόντων στο 

πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας της 

νόσου COVID-19.   

1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη 

διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

Άρθρο [3]: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη, καθώς:  
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1. Παρέχεται προς τους πολίτες στήριξη από το κράτος και κατ΄ επέκταση από τις Υπηρεσίες 

της Φορολογικής Διοίκησης και ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την 

οποία  επιδιώκεται η επίτευξη διαρκούς  κλίματος εμπιστοσύνης και παράλληλα σταδιακής 

αποκατάστασης της οικονομικής ζωής της Χώρας.  

2. Τακτοποιείται άμεσα συγκεκριμένο ύψος οφειλών από τους πληττόμενους, φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μειώνοντας παράλληλα το 

διαχειριστικό κόστος για τη Φορολογική Διοίκηση στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία.  

3. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης κόστους – οφέλους της είσπραξης των 

οφειλών, το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

που διαπνέουν τη σύγχρονη αντίληψη της Φορολογικής Διοίκησης. 

Άρθρο [4]: Δεδομένου ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 επεκτάθηκαν 

και στον μήνα Μάιο 2020, έπρεπε να προβλεφθεί και η αντίστοιχη απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις 

επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις μισθώσεις κύριας κατοικίας 

εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη 

στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη εργαζομένων στις ως 

άνω επιχειρήσεις, καθώς και τους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε 

αναστολή.  

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα θέματα των χρηματοδοτικών μισθώσεων προσαρμόζοντας το 

πλαίσιο προστασίας στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χρηματοδοτικών έναντι των λοιπών 

μισθώσεων. Συγκεκριμένα, εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης για την 

περίπτωση των χρηματοδοτικών μισθώσεων, ο οποίος συνίσταται στην επέκταση του 

χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40%, σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες 

δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες 

δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών.  

Τέλος, παρέχονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών 

εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.  

Άρθρο [5]: Προβλέπεται η αναγκαία παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, προκειμένου να 

καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που 

εκδόθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η .12.2019 και συνδέονται με 

αποδοχές συνταξιούχων που εισπράχθηκαν αναδρομικά για το έτος 2013.    

Άρθρο [6]: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς αποτελεί σημαντικό μέτρο 

για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καφέ, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η ρύθμιση είναι 

κατάλληλη καθώς εντάσσεται στα γενικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται το παρόν 

διάστημα για την στήριξη των επιχειρήσεων στη Χώρα.  

Άρθρο [7]: Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση, σε μηνιαία βάση, 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε.. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία 

εργαζομένων ως εξής:  

α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α’ 

β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β’ 

γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ’ 

442



Άρθρο [8]: Οι ρυθμίσεις του εν θέματι άρθρου παρίστανται απαραίτητες προκειμένου να 

αποσαφηνισθεί ο τρόπος αναπλήρωσης ή αντικατάστασης μέλους ΔΣ που διορίζεται 

κατ’εφαρμογή του άρθρου 40 ν.4640/2019, καθώς επίσης προκειμένου να παρασχεθούν οι 

αναγκαίες εγγυήσεις στα μέλη των ως άνω προσωρινών διοικήσεων, ώστε να καταστεί 

εφικτή η υλοποίηση εκ μέρους τους των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων σύμφωνα με 

την απόφαση διορισμού τους. 

1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

Άρθρα [3], [4] και [6]: Οι διατάξεις των άρθρων αυτών αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων που 

συνδέονται άμεσα με τις συνέπειες στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους λόγω της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς, οι προσθήκες και οι αναγκαίες διορθώσεις 

περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνονται οι από 13.4.2020 

και από 1.5.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.   

Άρθρο [5]: Οι διατάξεις του άρθρου αυτού κρίνονται ως κατεπείγουσες καθώς η προθεσμία 

εκπνέει στο τέλος Μαΐου 2020.   

Άρθρο [7]: Η θέσπιση του εν λόγω επιδόματος κρίνεται αναγκαία, λόγω της φύσεως και του 

είδους της παρεχόμενης εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΒ Α.Ε. και του σημαίνοντος 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος της εταιρείας. Επισημαίνεται, ότι με τις προτεινόμενες 

διατάξεις, θεσπίζεται η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος με όρους νομιμότητας, 

διαφάνειας, αναλογικής ισότητας και στη βάση της παρεχόμενης εργασίας, στους χώρους 

και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.    

1.4. 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 

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή έμμεσα) όλες τις επιχειρήσεις και 

τις  κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεν έχουν 

συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.  

Άρθρο [3]: Η παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που καταβάλλονται εμπρόθεσμα αφορά 

επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το 

ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η 

παρεχόμενη ποιότητα των Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και επιτυγχάνεται διαρκές κλίμα εμπιστοσύνης για τη σταδιακή αποπληρωμή 

βεβαιωμένων οφειλών από όσον το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα φυσικών και νομικών 

προσώπων.   

Άρθρο [4]: Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις επιχειρήσεις που είναι 

μισθώτριες επαγγελματικών μισθώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του 

άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τους 

εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων για μισθώσεις κύριας κατοικίας, τους φοιτητές για 

την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών όταν είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη 

εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, για μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τους ναυτικούς 

των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή για μισθώσεις ακινήτων.  

Άρθρο [5]: Επηρεάζονται θετικά οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που 

είχαν λάβει για το έτος 2013.  
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Άρθρο [6]: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αναμένονται θετικές συνέπειες για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων 

καφέ, δεδομένου ότι παρέχονται διευκολύνσεις για την είσπραξη έως και την 25η.06.2020, 

του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που 

βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από 

φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020 και  παρατείνονται κατά δέκα (10) 

ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν 

σε προϊόντα καφέ στις περιπτώσεις που η υποχρέωση βεβαίωσης και είσπραξης γεννάται 

μέχρι και την 5η.6.2020.  

1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης».  

Αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων είναι οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων, το Υπουργείο Εργασίας, τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς επίσης ο Εισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρα 9-14) 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η εναρμόνιση των κείμενων διατάξεων με τις 

νεοεισαχθείσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και τροποποιούνται 

σημειακά οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) για τη σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων, τροποποιούνται διατάξεις για τη σύνθεση των Επιτροπών 

Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», 

ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του δημοσίου τομέα, ρυθμίζεται η διαδικασία ανάθεσης 

συμβάσεων για προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης και εισάγεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη στράτευση των τιμητικά 

πολιτογραφηθέντων. 

1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

Οι προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνονται απαραίτητες για τη 

λειτουργία και για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ καθώς και για την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 15-18) 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου πέμπτου και 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,  παρατείνεται μία ρύθμιση στο πλαίσιο στήριξης των αυτοτελώς 

απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που δύνανται να καταβάλουν 

εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.  
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου έκτου, δεδομένης της αδυναμίας 

σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, 

παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.9.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει 

κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων,  για τις συνδικαλιστικές  οργανώσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα 

ΝΠΙΔ, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών 

οργανώσεων του ν. 1264/1982. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη διάταξη και δεδομένης 

της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο  πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας δίνεται η δυνατότητα 

στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συγκαλούν Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας τα 

σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά  μέσα. 

Με την παρούσα  διάταξη του άρθρου δέκατου έβδομου προτείνεται  η παράταση μέχρι 

30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73),  προκειμένου 

οι οφειλέτες-μη μισθωτοί που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της οφειλής τους να μη χάσουν το δικαίωμα 

υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας 

προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.  

Όσον αφορά το άρθρο δέκατο όγδοο, με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α’ 91) 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4638/2019 (Α’181), προβλέπεται προϋπόθεση 

τουλάχιστον ογδόντα (80) ημερών  εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ 

αντί των προβλεπόμενων 100 ημερών εργασίας στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της παρ. 2, 

περ. β’, του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, 

των απασχολουμένων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία 

Thomas Cook Tour Operations LTD καθώς και των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, 

πελάτης των οποίων είναι η επιχείρηση  Thomas Cook Tour Operations LTD. Επιπλέον, 

προκειμένου για την ενεργοποίηση της νομοθετικής διάταξης προβλέπεται έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων για τον προσδιορισμό των κριτηρίων καθορισμού των εργαζομένων που 

απασχολούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

Η πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της Thomas Cook στις 23/9/2019 επηρέασε άμεσα ή 

έμμεσα επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα, ήτοι είτε επιχειρήσεις του ομίλου 

Thomas Cook που πτώχευσαν, είτε επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην 

περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A` 167) με  πτωχευμένες επιχειρήσεις του 

ομίλου, είτε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου. 

Σημειώνεται ότι πέραν της επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που 

προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες  επιχειρήσεις του 

ομίλου όπως οι  Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in 

Destination Management Limited, γεγονός που επηρέασε  επιχειρήσεις με δραστηριότητα 

στη χώρα. 

Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο 

εφαρμογής, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση οι απασχολούμενοι κατά το έτος  2019 

σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες επηρεάστηκαν  από την πτώχευση των ανωτέρω 

επιχειρήσεων.  
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1.2.Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά τους  λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία  και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει  το αντίστοιχο πρόβλημα. 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δέκατου πέμπτου 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 και για την περίοδο 

απασχόλησης του μήνα Απριλίου, 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).   

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου έκτου παρατείνεται η θητεία των 

διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια 

ισχύος των έκτακτων μέτρων, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας. 

Επιπρόσθετα, με την δεύτερη παράγραφο της  παρούσας διάταξης , για λόγους που 

επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας  και για  όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να 

υφίσταται το μέτρο της απαγόρευσης των συναθροίσεων, προβλέπεται ότι οι Γενικές 

Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται  να 

προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου τα μέλη των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων να ασκούν απρόσκοπτα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. 

Στο πλαίσιο των αναγκαίων  μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών 

εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας  προβλέπεται η ως άνω  

παράταση του άρθρου δέκατου έβδομου προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, να μη 

χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν 

καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα, εφόσον είχαν 

υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον 

προσδιορισμό της οφειλής τους. 

Η παρούσα ρύθμιση του άρθρου δέκατου όγδοου αποσκοπεί  στην εξασφάλιση της 

προστασίας των εργαζομένων που συνδέονται με την THOMAS COOK TOUR OPERATIONS 

LTD καθώς και των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η 

επιχείρηση, θεσπίζοντας ευνοϊκότερους όρους επιδότησης της ανεργίας τους ώστε να 

αντιμετωπισθεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο η απρόβλεπτη μεταβολή που επήλθε στην 

εργασιακή τους σχέση. Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική 

απόφαση να καθορίζει προθεσμία αναγγελίας στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των εργαζομένων 

που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, διαφορετική από την  προβλεπόμενη στην παρ.4 

του άρθρου 7 του ν. 1545/85, ήτοι την 60ήμερη προθεσμία από τη λύση ή λήξη της 

εργασιακής σχέσης. Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις όπου η 60ήμερη  προθεσμία από τη 

λύση ή λήξη εργασιακής σχέσης των προαναφερόμενων απασχολουμένων (οι οποίοι είχαν 

λιγότερες από 100 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ στο κρίσιμο χρονικό 

διάστημα της παρ. 2, περ. β’, του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, ως ισχύει), έχει εκπνεύσει πριν 
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την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 4638/2019 δεν 

είναι εφικτή. 

 

1.3.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 την παρούσα διάταξη του άρθρου δέκατου πέμπτου παρέχεται η δυνατότητα 

καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης του μήνα 

Απριλίου, γεγονός που θα επιτρέψει την ελάφρυνση των αυτοτελώς απασχολούμενων και 

ελεύθερων επαγγελματιών. 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 με την παρούσα 

ρύθμιση του άρθρου δέκατου έκτου επιτυγχάνεται η προστασία της δημόσιας υγείας, 

καθώς λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι συναθροίσεις. 

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των  δικαιωμάτων των μελών των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Με την ανωτέρω παράταση του άρθρου δέκατου έβδομου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί που 

είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον 

προσδιορισμό της οφειλής θα διατηρήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση λόγω της 

τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα. 

 

Με το άρθρο δέκατο όγδοο και πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πρόταση τροποποίησης 

της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της σε σχέση με το άρθρο 10 του ν. 

4368/2019, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση οι απασχολούμενοι κατά το έτος  2019 

σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες επηρεάστηκαν  από την πτώχευση των ανωτέρω 

επιχειρήσεων, ήτοι επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, είτε 

επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 

4172/2013 (A` 167) με  πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου, είτε επιχειρήσεις πελάτης 

των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Σημειώνεται ότι πέραν της 

επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες  επιχειρήσεις του ομίλου όπως οι  Thomas Cook Group PLC, 

Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination Management Limited, γεγονός που 

επηρέασε  επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα. 

 

1.4.Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες  που θα είναι αρμόδιες για  την εφαρμογή κάθε 

άλλης διάταξης.  

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης του άρθρου δέκατου 

πέμπτου είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 

e- ΕΦΚΑ. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου είναι οι 

υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., του ΚΕΑΟ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  Αρμόδιες για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έβδομου και δέκατου 

όγδοου είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 19-35) 
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1. Αναγκαιότητα 

Με τις προωθούμενες λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζονται 

λειτουργικά προβλήματα και ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό οι δομές δημόσιας 

υγείας. Ειδικότερα: Με το πρώτο άρθρο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και η άνιση μισθολογική μεταχείριση του απασχολούμενου σε 

αυτό ιατρικό προσωπικό, των οποίων αμοιβές εξομοιώνονται με αυτών του Ε.Σ.Υ. Με το 

δεύτερο άρθρο, παρατείνεται η προθεσμία για την δημιουργία οργανισμών των Ν.Π.Δ.Δ 

του Υπουργείου Υγείας. Με το τρίτο άρθρο παρατείνονται οι προθεσμίες αναδιοργάνωσης 

των Υγειονομικών Περιφερειών. Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα 

χορήγησης επιδόματος στους  νοσηλευτές, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένου, 

αποκαθιστώντας μια άνιση μέχρι και σήμερα μεταχείριση. Με το πέμπτο άρθρο παρέχεται  

δυνατότητα να πληρωθούν οι εφημερίες των ιατρών Ε.Σ.Υ και Π.Ε.ΔΥ, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθ υπέρβαση των νόμιμων εφημεριών 

τους. Με το έκτο άρθρο  παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αξιολογητών όχι μόνο από τους 

καταχωρημένους σε ειδικό κατάλογο του Ε.Ο.Φ. αλλά και από αυτούς που ανήκουν σε 

πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Στο έβδομο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα 

του καθορισμού αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ώστε να είναι 

ανάλογη με αυτή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με το όγδοο άρθρο ρυθμίζεται το 

θέμα της απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου των 

ιατρών  που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής 

μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα το  δημόσιο 

σύστημα υγείας, το οποίο εμφανίζει προβλήματα υποστελέχωσης και χρειάζεται άμεση 

ενίσχυση με ειδικευμένους ιατρούς. Με το ένατο άρθρο επανέρχεται σε ισχύ, εδάφιο που 

αφορούσε την κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί συμβάσεων έργου, στους ιατρού που 

συνάπτουν συμβάσεις με φορείς του Υπουργείου Υγείας με ΑΠΥ. Με το δέκατο άρθρο 

παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιατρούς απασχολούμενους σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή 

κλινικών ασθενών από κορωνοϊό Covid-19, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας και στην ταχεία ανάρρωση των ασθενών. Με το εντέκατο 

άρθρο προωθείται η λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ΚΕΚ-ΑΕΜΥ που ανήκει 

στην ΑΕΜΥ ΑΕ και αντιμετωπίζονται ζητήματα μετακίνησης προσωπικού. Με το δωδέκατο 

άρθρο προωθείται ρύθμιση για την ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή 

μονάδων του ΕΣΥ προκειμένου τα Νοσοκομεία να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 

για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19. Στο δέκατο τρίτο άρθρο προωθείται ρύθμιση 

για την αποζημίωση των υπαλλήλων, που απασχολούνται πέραν του πενθημέρου και κατά 

τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως και 

30.06.2020 ειδικά για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών λόγω COVID-19. Στο 

δέκατο τέταρτο άρθρο καθορίζεται τα προσόντα προϊσταμένων, που δύνανται να 

προΐστανται στην Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Στο δέκατο πέμπτο άρθρο 

προσδιορίζεται, ότι στις δαπάνες περίθαλψης ασφαλισμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. 

περιλαμβάνονται και οι  δαπάνες, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, λόγω προσωρινής 

αδυναμίας διάκρισης των δαπανών ασφαλισμένων κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και 

Ελβετίας. Με το δέκατο έκτο άρθρο προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής 
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από το τριακοστό πέμπτο άρθρο του Ν. 4129/2013 για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν στο 

πλαίσιο διαδικασιών προμήθειας κατ εφαρμογή των διατάξεων των πράξεων νομοθετικού 

περιεχομένου. Στο δέκατο έβδομο άρθρο συστήνονται θέσεις απασχολούμενων ιατρών σε 

κλίνες ΜΕΘ, λόγω της αναγκαιότητας επιπλέον στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό των 

επιπλέον κλινών, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες κάλυψης των έκτακτων αναγκών 

δημόσιας υγείας.  Με το δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η λήψη δειγμάτων βιολογικού 

υλικού ασθενών από COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους. Με το δέκατο ένατο 

προωθείται ρύθμιση για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό 

ανθρώπινο δυναμικό, στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, τα οποία ήταν 

υποστελεχωμένα,  προκειμένου να καταστεί εφικτή η  λειτουργία τους. Με το εικοστό 

άρθρο παρατείνονται οι συμβάσεις φύλαξης, καθαριότητας και σίτησης του Υπουργείου 

Υγείας έως και 30.09.2020. Με το εικοστό πρώτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και από την ΕΚΑΠΥ. Στα άρθρα 22-24 προωθούνται 

διατάξεις, για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ρόλου και συγκεκριμένα συστήνονται 

ειδικότητες και εξειδικεύσεις, καθορίζεται η κατανομή θέσεων, προβλέπεται για την 

κατάρτιση νοσηλευτών επιστημονικός υπεύθυνος και δη Τριμελές Συμβούλιο, θεσπίζονται 

νοσηλευτικές ειδικότητες της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και της 

Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, συστήνοντας προς το σκοπό 

αυτό 1.500 θέσεις. 

 

2. Καταλληλότητα 

Βλ. ως άνω 

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις παρούσες διατάξεις. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

εφαρμογή της. 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση.  

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».  

449



Δεν έχουν  εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».  

Δεν έχουν  εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.  

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.  

Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται 

ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία.  

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από 

την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση 

των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 
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4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν 

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 
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8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών  

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

ΑΕΜΥ, Νοσοκομεία, ΔΥΠε, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση 

Νοσηλευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων  

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

 

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας 

και την οικονομοτεχνική μελέτη 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη 

της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με την αρχή της καλής νομοθέτησης. 

 

 9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή 

αυτή 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη  

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα  

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 
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Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα  

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά 

τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρθρα 36-37) 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με την κύρια αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται και απλοποιείται περαιτέρω η 

διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ρυθμίζεται η 

χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143), καθώς και 

πιστοποιητικών δημοτολογίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για: α) την απλοποίηση της διαδικασίας 

αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και τη μείωση του διοικητικού βάρους για τους 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του 

ν. 4635/2019 (Α΄167) και β) την διευκόλυνση των συναλλασσομένων με το Δημόσιο 

πολιτών και επιχειρήσεων.                 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων          

 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί: α) στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και, 

συνακόλουθα, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των τελευταίων κατά τις συναλλαγές τους 

με τη δημόσια διοίκηση, β) στην διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το 

Δημόσιο, γ) στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και 

μείωσης του διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 (Α΄167).              

 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.          

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει το σύνολο των πολιτών ως χρηστών της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και εν γένει συναλλασσόμενων με το Δημόσιο, 

καθώς και, ως προς συγκεκριμένα σκέλη της, τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία 

αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 και το προσωπικό του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης.     

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 

Τα μέτρα του παρόντος εντάσσονται σε μια συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης 

παθογενειών και προβλημάτων.   
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

Δεν υπάρχουν. 

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 

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται:  

α) η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 

τη διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του άρθρου 8 του 

παρόντος, για τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς 

και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 

και του ιδιωτικού φορέα ως αποδεκτών των εκδιδόμενων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εγγράφων καθώς και, ως προς συγκεκριμένα σκέλη της, τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 

4635/2019. 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το κύρος της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης μέσα από την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την 

ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών. Επίσης, διευκόλυνση της συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 

4635/2019.  

3.3. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

Η γενικότερη κατεύθυνση της παρούσας ρύθμισης προσανατολίζεται και στοχεύει στη μη 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για νομοτεχνικές σε μεγάλο 

μέρος ρυθμίσεις. 

3.4. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και 

η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων συνεπάγονται την τόνωση της αγοράς και την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα έχει, κατ’ επέκταση, θετικές συνέπειες 

στην εθνική οικονομία. 

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 

Εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων για το σύνολο των πολιτών που επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για τις συναλλαγές 

τους με τους κάθε φύσεως φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα για 
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τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης 

κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019. 

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 αναφέρεται. 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και 

η συνακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων αναμένεται να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για το  κύρος και την αποτελεσματικότητα της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση 

των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

Η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης ίδρυση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με  στόχο τη συνεχή 

αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω ρύθμιση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ως κεντρικής βάσης 

μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών. Τον ίδιο στόχο 

επιτελεί και η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες 

Η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης και η απλούστευση αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 έχει 

στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(άρθρα 38-40) 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Με το άρθρο τριακοστό όγδοο σκοπείται η τροποποίηση ρυθμίσεων του ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 180 περί αποφαινομένων οργάνων όπου 

εισάγεται απλούστευση της προβλεπόμενης διαδικασίας και του άρθρου 221 περί ορισμού 

επιτροπών σε αναθέσεις συμβάσεων έργων και μελετών όπου καταργείται το υφιστάμενο 

και χρονοβόρο σύστημα της κληρώσεως από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου 

τομέα. 

Περαιτέρω, εξαιτίας της κατάρρευσης των αεροπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ως 

αποτέλεσμα των αναγκαίων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν για την αντιμετώπιση του 
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κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων για την τόνωση των εμπορικών 

πτήσεων. 

Στόχος του άρθρου τριακοστού ένατου αποτελεί η διατήρηση του κανονικού επιπέδου 

συνδεσιμότητας της επικρατείας (και κυρίως της ηπειρωτικής χωράς με τη νησιωτική 

Ελλάδα) και των εμπορικών γραμμών, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην οικονομική 

δραστηριότητα και την υγειονομική υποδομή της χώρας. 

Όσον αφορά στο άρθρο τεσσαρακοστό και με δεδομένο ότι οι εν λόγω γραμμές δεν 

επιδοτούνται και η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από την πληρότητα των πτήσεων, η οποία 

έχει μειωθεί κατά 90%, και προκειμένου να αποφευχθεί η ολοσχερής αναστολή τους, 

κρίνεται αναγκαία κι απαραίτητη η ύπαρξη συμπληρωματικής επιδότησης των εμπορικών 

αυτών γραμμών, σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση. 

Για μια σειρά από προορισμούς της Εθνικής επικρατείας, η στοιχειώδης συνδεσιμότητα 

εξασφαλίζεται μέσω της επιβολής Υποχρεώσεων Δημοσίας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) για την 

αεροπορική εξυπηρέτησή τους. 

Οι εν λόγω ΥΔΥ ανατίθενται μέσω δημοσίων διαγωνισμών, οι οποίες εγκρίνονται από  την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτούνται από σχετικά τέλη του τομέα της 

αεροναυτιλίας. 

Οι τρέχουσες, εξαιρετικές, συνθήκες, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19, αλλά και η κρίση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, έχουν 

επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές βασικών όρων των υφιστάμενων Συμβάσεων εκμετάλλευσης 

τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί Υποχρεώσεις παροχής 

Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008, 

αναφορικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συνεπεία αυτού, κρίνεται ως εξαιρετικά απαραίτητο να παρασχεθεί η δυνατότητα της 

επιπλέον επιδότησης των γραμμών αυτών, καθώς και να επιτραπεί η τροποποίηση τους, με 

αποκλειστικό σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά και τη 

συνεχή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή της αεροπορικής υπηρεσίας σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως «άγονες γραμμές». 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

Με το άρθρο τριακοστό όγδοο επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. 

 

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. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές προβλέψεις και το 

Ενωσιακό Δίκαιο και ρυθμίζουν για πρώτη φορά τα σχετικά πεδία, πλην της ρύθμισης του 

τριακοστού όγδοου άρθρου που αφορά ισχύοντα νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις και διά 

της προτεινόμενης ρυθμίσεως επιτυγχάνεται άρση γραφειοκρατικών εμποδίων. 

 

456



3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού όγδοου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις 

στο σύνολο της οικονομίας, ιδίως όμως σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αφού ως 

επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων έργων θα επιφέρει παροχή ρευστότητας 

στην ανάδοχο του κάθε έργου και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ενώ των υπολοίπων 

ρυθμίσεων δεν αξιολογούνται συνέπειες στην αγορά. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται  άμεσα μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη άμεση επίδραση στην 

λειτουργία της παραγωγής ή/ και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων του κλάδου.  

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον ανταγωνισμό. 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν διοικητικό βάρος σε επιχειρήσεις  

 

3.7. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Δεν επηρεάζεται άμεσα ο κρατικός προϋπολογισμός.  

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

Οι υπό κρίση διατάξεις δεν αναμένεται να έχουν άμεσες συνέπειες στην εθνική οικονομία. 

 

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 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία 

καθώς επέρχεται απλοποίηση διαδικασιών και επίσπευση της ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων έργων και μελετών. 

 

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 
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Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνέπειες στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

Δεν υπάρχει, αλλά θα είναι σύμφωνη με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.  

 

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 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

Δεν επέρχονται τα οιαδήποτε δυσμενή αποτελέσματα στην απονομή της δικαιοσύνης. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν εντάσσεται ευθέως σε συνταγματική διάταξη. 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανώτατου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν υφίσταται τέτοια νομολογία 

 

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 υφίστανται τέτοιες διατάξεις ούτε γνωρίζουμε σχετική νομολογία. 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν υφίστανται τέτοιες προβλέψεις 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Οικονομικών στην διάταξη του άρθρου τριακοστού έβδομου.  

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης. 
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Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

 

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 προβλέπεται 

 

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.) 

 

Κατά την σύνταξη των εν λόγω διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) για την κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και 

οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής  

Η άρθρωση των σχετικών διατάξεων έγινε σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών της Κ.Ε.Ν.Ε.  

 

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 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου τριακοστού έκτου τροποποιούν τη διάταξη του 

άρθρου 180 παρ. 3. 

 

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 

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των ρυθμίσεων τούτες δεν τέθηκαν σε δημόσια 

ηλεκτρονική διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο «www.οpengov.gr» 

 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

αντιμετωπίζουν επείγοντα ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών 

του Υπουργείου και εποπτευόμενων νομικών προσώπων. 

 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη 

διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα  

Βλ. 11.1  
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

Βλ. 11.1  

 

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 

Βλ. 11.1  

 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή.  

Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και Γενική 

Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

 

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία 

προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, 

αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

Β. 10.1 

 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και 

κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν 

τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη 

διάταξη» χωριστά. 

Βλ. 10.1 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

(άρθρα 41-43) 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Καθίσταται δυνατή η σύγκλιση των Συμβουλίων Κρίσεων ΛΣ-

ΕΛΑΚΤ λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο : Καθίσταται δυνατή η έκδοση του εφαρμοστικού π.δ. ώστε 

να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις περί μεταθέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. λόγω των 

μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 3978/2011 με 

σκοπό την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων του 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

3978/2011 στον τομέα της ασφάλειας. 
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1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την ομαλή 

λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ως προς τη σύγκλιση των Συμβουλίων Κρίσεων λόγω 

ανυπέρβλητου προβλήματος που δύναται να διαρκέσει πέραν του ενός μηνός. Η  

προτεινόμενη διάταξη μπορεί να εισαχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με την 

προώθηση ρύθμισης δευτερογενούς δικαίου. 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την 

ομαλή λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων 

μεταθέσεων για το έτος 2020 με την εφαρμογή του π.δ. 33/2009. Η  προτεινόμενη διάταξη 

μπορεί να εισαχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με την προώθηση ρύθμισης 

δευτερογενούς δικαίου. 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία προκειμένου να 

καταστεί ευχερέστερη και ασφαλέστερη η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

3978/2011 στις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα 

της ασφάλειας χωρίς να ανακύπτουν ερμηνευτικά ζητήματα και ανάγκη αναλογικής 

εφαρμογής διατάξεων νόμου. 

 

1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

 

Τα προτεινόμενα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

λόγω της επείγουσας και επιτακτικής φύσεώς τους εισάγονται στο εν λόγω νομοσχέδιο για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 

1.4. 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 

 

Τα προτεινόμενα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δεν επιφέρουν συνέπειες στην οικονομία, την κοινωνία, τους πολίτες και στο φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των 

διατάξεων 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Αρμόδιο είναι το Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Προσωπικού του Κλάδου 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Συναρμοδιότητα Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του 

Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 
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12.1 Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία 

προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, 

αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη προέκυψε κατόπιν διαπίστωσης της 

ανάγκης λόγω των εκτάκτων καταστάσεων ως επακόλουθο των μέτρων κατά της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και 

κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης 

λόγω των εκτάκτων καταστάσεων ως επακόλουθο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατόπιν 

συναίνεσης των αρμοδίων συνδικαλιστικών φορέων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Προηγήθηκε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (άρθρα 44-45) 

 

Α: ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 

4258/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) καθίστανται αναγκαίες, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε τέσσερα (4) υποβρύχια (Υ/Β) και σε δύο (2) 

πυραυλακάτους (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις 

των Ε.Ν.Α.Ε. και Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. αντίστοιχα, με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους 

αξιοποίηση. 

 

1.2.Περιγράψτε  χωριστά και αναλυτικά τους  λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι 

αναγκαία  και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει  το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δύναται να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.7. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Από τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών και δοκιμών εν πλω των τεσσάρων (4) 

υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/ Εθνικό Σκέλος 

συνολικού ποσού 20.100.000€. Ακόμη, από τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών 

κατασκευής και ναυπήγησης των δύο (2) ΤΠΚ του ΠΝ επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/ Εθνικό Σκέλος 

συνολικού ποσού 3.375.000€. 
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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 

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων 

άμυνας και ασφάλειας και υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. 

 

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 

Οι ρυθμίσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

 

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 προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα έχουν δυσμενή επίπτωση στη Δημόσια Διοίκηση και την 

απονομή της Δικαιοσύνης. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Συντάγματος και τους νόμους του 

ελληνικού κράτους. 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Η αρμοδιότητα ανήκει στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Οικονομικών. 

 

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.) 

Εφαρμόσθηκε το σύνολο των νομοτεχνικών κανόνων και οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

 

  

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σύντμησης της προθεσμίας για την 

έκδοση της προκήρυξης για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), από τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

λήξης της θητείας αυτών, σε δύο (2) μήνες. Επίσης ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την 

έκδοση της προκήρυξης για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των 

Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., και όχι ο Πρύτανης, 

αρμοδιότητα που έως σήμερα περιερχόταν ούτως ή άλλως στη Σύγκλητο σε περίπτωση που 

ο Πρύτανης δεν προέβαινε εμπροθέσμως στην έκδοση της σχετικής προκήρυξης.  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   

1.  Γενική Αξιολόγηση – Αναγκαιότητα    

Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε 

μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη τροπολογία. 

Με το προτεινόμενο άρθρο γίνεται μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει 

ανακύψει σχετικά με την προθεσμία και τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης για την 

ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.), στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη των Α.Ε.Ι., καθώς και στα αξιώματα 

των λοιπών μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. (Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων κ.λπ.) των 

οποίων η θητεία ολοκληρώνεται στις 31.8.2020.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η προκήρυξη για την ανάδειξη στα εν λόγω 

αξιώματα πραγματοποιείται τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων 

στα αξιώματα προσώπων. Εν προκειμένω, η προσωρινή απαγόρευσης της λειτουργίας των 

Α.Ε.Ι. κατά τους τελευταίους μήνες ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για τον 

περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19 

δεν έχει επιτρέψει την πλήρη επαναφορά των Ιδρυμάτων στην κανονικότητα ενώ 

συγχρόνως ως είναι εύλογο έχουν μεταβληθεί οι προτεραιότητες των Ιδρυμάτων με κύριο 

σκοπό τους την προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή όσων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων χρήζουν φυσικής παρουσίας. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη 

αποφυγής υπό τις κρατούσες συνθήκες τυχόν συγχρωτισμού πολλών προσώπων κατά τη 

διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, συνάγεται ως απαραίτητη η μετάθεση χρόνου για τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την εκλογή των μονομελών οργάνων όπου απαιτείται. Για τους 

λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί ότι η προθεσμία έκδοσης της προκήρυξης 

αποκλειστικά για τις θητείες που λήγουν κατά το έτος ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να 

προκηρύσσονται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

θητείας του κάθε μονομελούς οργάνου, ήτοι την 31η. 8.2020.  

 

2. Καταλληλότητα  

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, 

προκειμένου να προκηρυχθούν και να διεξαχθούν ομαλά και εμπρόθεσμα οι εκλογές για 

την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. στις περιπτώσεις των Α.Ε.Ι. όπου λήγει η 

θητεία τους.   

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία  

Σύμφωνα με την από 14.5.2020 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του 
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Κράτους, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί 

του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και των προϋπολογισμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 

4. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

Δεν υφίστανται τέτοιες συνέπειες  

 

5. Αρμοδιότητα  

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

 

6. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων  

Κατά τη σύνταξη των διατάξεων τηρήθηκαν οι κανόνες περί καλής νομοθετικής πρακτικής.  

 

7. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ρύθμισης, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν τέθηκαν σε 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr». 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρθρα 47) 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα α) στις Επιτροπές Ενστάσεων του 

άρθρου 7 του ν. 2308/1995, οι οποίες καλούνται να συνεδριάσουν στο επόμενο χρονικό 

διάστημα να κάνουν χρήση της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης, ως τρόπο συνεδρίασής  τους 

και β) κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι να μην παρίστανται ενώπιον της 

Επιτροπής και να υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης 

να προσκομίζουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους,  

1.1. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων          

Με την προτεινόμενη ρύθμιση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αντιμετωπίζει μέχρι τις 

15.7.2020 ζητήματα των συνεδριάσεων των Επιτροπών του ν. 2308/1995, τα οποία έχουν 

σχέση με τη συνάθροιση ενδιαφερόμενων πολιτών καθώς και των μελών των Επιτροπών 

στους χώρους των συνεδριάσεων   

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων          

 

Με τη ρύθμιση αφενός αντιμετωπίζονται οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και αφετέρου αποφεύγονται οι καθυστερήσεις  στη συνέχιση του 

έργου της κτηματογράφηση, διαδικασία του οποίου συνιστά η εξέταση των Ενστάσεων από 

τις εν λόγω Επιτροπές.  
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