
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας” (A΄ 157) και β) της από 

22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 

αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά 

τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων 

επειγόντων ζητημάτων» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Επί του άρθρου 1 

 

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

1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 

16, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το 

άρθρο 102, την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγματος, η από 10.8.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

(A΄ 157). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

 

Ειδικότερα:  

 

Στο Μέρος Α΄ περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

Με το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), προβλέφθηκε η δυνατότητα αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους 

του τουρισμού και των μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. Με το 

πρώτο άρθρο επεκτείνεται η ανωτέρω δυνατότητα σε επιχειρήσεις–εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα των κλάδων του επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου 

πληττόμενου κλάδου βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), να θέτουν σε αναστολή 
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ή να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν 

τεθεί ήδη σε αναστολή κατ’  εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και να θέτουν για πρώτη 

φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για 

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή 

τους στις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των 

εργαζομένων τους.  

Περαιτέρω, με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός ενίσχυσης 

της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που αφορά στην οικονομική ενίσχυση της βραχυχρόνιας 

εργασίας. Ο μηχανισμός εφαρμοζόταν σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, ήτοι 

την 30ή Μαΐου 2020. Με το δεύτερο άρθρο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του 

Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι σε 

αυτόν και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του. Ειδικότερα, επιχειρήσεις - εργοδότες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στον μηχανισμό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 

31 του ν. 4690/2020, δύνανται να εντάσσουν στον μηχανισμό εργαζόμενούς τους, οι οποίοι 

έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η προτεινόμενη ρύθμιση 

στοχεύει στην ενθάρρυνση νέων προσλήψεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον 

ιδιωτικό τομέα, την αποτροπή των απολύσεων εργαζομένων που δεν μπορούσαν να 

ενταχθούν στον μηχανισμό εξαιτίας της πρόσληψής τους μετά από την 30ή Μαΐου 2020 και 

την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτόν 

διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που 

προκλήθηκαν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

οποίες επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και 

περιορίζουν τη δυνατότητά τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους.  

 

Στο Μέρος Β΄ θεσπίζονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.  

Με το τρίτο άρθρο παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα χορήγησης 

άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή 

αντισηπτικών προϊόντων που θα διατίθενται για την κάλυψη σχετικών αναγκών 

αποκλειστικά εντός της ελληνικής Επικράτειας, λόγω της συνέχισης ύπαρξης υψηλού 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Η παράταση της 

ισχύος της διάταξης του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) είναι 

απολύτως απαραίτητη, λόγω της ανάγκης εξασφάλισης της επάρκειας αντισηπτικών 

προϊόντων στην αγορά για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, μέσω της διασφάλισης της τροφοδοσίας των παραγωγικών μονάδων παραγωγής 

αντισηπτικών ειδών που έχουν την έδρα τους στην ελληνική Επικράτεια. 

Με το τέταρτο άρθρο αντικαθίσταται το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 ως προς 

τη χρήση προϊόντων δειγματισμού, με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή του στις έκτακτες 

ανάγκες που εξυπηρετεί. Ειδικότερα, παρατείνεται η ισχύς του άρθρου έως τις 31η 
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Δεκεμβρίου 2020, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να 

υφίσταται. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η δημόσια υγεία, διακρίνονται δυο περιπτώσεις που εξαιρούνται από την 

απαγόρευση χρήσης προϊόντων δειγματισμού, οι οποίες αφορούν αφενός στη δοκιμή των 

αρωμάτων και αφετέρου στη διάθεση σφραγισμένων δειγμάτων. Και οι δυο περιπτώσεις 

αποτελούν ασφαλείς επιλογές για τη δημόσια υγεία, εφόσον βέβαια εφαρμόζονται με τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο. Παράλληλα, με τη διάταξη του άρθρου τετάρτου, 

προβλέπεται στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω κανόνων, η επιβολή προστίμου από 

τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

 

Στο Μέρος Γ΄ προτείνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.  

Με το πέμπτο άρθρο, ενόψει των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Εθνικό Κέντρο 

Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) από τη συνεχιζόμενη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 

παρέχεται η δυνατότητα στο Ε.Κ.Α.Β., να προβαίνει σε αγορές ανταλλακτικών ασθενοφόρων 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες σε 

ασθενοφόρα άμεσα και να μπορέσει το Ε.Κ.Α.Β. να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 

του. 

Περαιτέρω, το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 συμπεριέλαβε στο ρυθμιστικό πεδίο του την 

ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πλην όμως δεν κατέλαβε και τις υφιστάμενες 

συμβάσεις έργου των εργαζομένων επαγγελματιών υγείας που έχουν προσληφθεί βάσει της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Πρόκειται για εξήντα (60) επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, 

οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΔΥ και στελεχώνουν 

τα κλιμάκια ελέγχου και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ, σε όλη την Επικράτεια. Με το έκτο 

άρθρο, οι συμβάσεις των ανωτέρω εργαζομένων παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον 

μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Νοεμβρίου 

2020. 

Με το έβδομο άρθρο οι εργαζόμενοι στις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) που συνάπτουν 

σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για μικρό χρονικό διάστημα, μπορούν 

να διατηρήσουν τυχόν πρόσθετη επαγγελματική δραστηριότητα εκτός του ωραρίου 

απασχόλησής τους στις Κ.ΟΜ.Υ.. Με τα σημερινά δεδομένα, η διαμόρφωση του καθεστώτος 

απασχόλησής τους ως αποκλειστικής απασχόλησης, προξενεί μειωμένο ενδιαφέρον για την 

παραμονή στη θέση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ελλείψεις εκπαιδευμένου 

προσωπικού για τη στελέχωση των Κ.ΟΜ.Υ.. 

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρέχεται η δυνατότητα 

απασχόλησης σε δημόσια νοσοκομεία ιδιωτών ιατρών των εκεί προβλεπόμενων 

ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης ορίζονται ο τρόπος 

έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία και η καταβαλλόμενη 

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 τους σε αυτό. Με το όγδοο άρθρο προστίθενται στο πεδίο 
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εφαρμογής της προηγούμενης διάταξης επιπλέον ιατρικές ειδικότητες, σε σχέση με τις 

οποίες ανέκυψε επίσης έκτακτη ανάγκη, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

επεκτείνεται χρονικά η ως άνω δυνατότητα απασχόλησης, με έκδοση δελτίου παροχής 

υπηρεσιών και προστίθενται στους φορείς υποδοχείς των ανωτέρω συνεργαζόμενων ιατρών, 

εκτός των δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ιατρικές ειδικότητες της γενικής χειρουργικής, της 

γυναικολογίας – μαιευτικής και της ακτινολογίας που προστίθενται στις ήδη ρητά 

προβλεπόμενες. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στα δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τα 

Κέντρα Υγείας να συνεργάζονται με ιδιώτες ειδικευμένους στις ανωτέρω ειδικότητες ιατρούς 

με δελτίο παροχής υπηρεσιών για δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο 

μήνες, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, υπό τους ήδη ισχύοντες όρους.  

Με το ένατο άρθρο αποζημιώνονται οι φορείς, στους οποίους απεστάλησαν από τα 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δείγματα βιολογικού υλικού ασθενών τους, ύποπτων ως νοσούντων 

με κορωνοϊό COVID-19 κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και τη 

δημοσίευση της υπό κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η αποζημίωση που 

καταβάλλεται αντιστοιχεί στο αντίτιμο του τιμολογίου που εκδίδει ο οικείος φορέας. 

Με το δέκατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας, ως 

Κεντρικές Αρχές Αγορών να ενεργούν έως και τις 31 Οκτωβρίου 2020 διαδικασίες έκτακτης 

προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε 

ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19 και για την κάλυψη των αναγκών των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων 

με τα ανωτέρω υλικά ενόψει και των συνεχιζόμενων συνεπειών από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων αναγκών των ανωτέρω φορέων, οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. 

Με το ενδέκατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 να 

διενεργούνται είτε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής 

Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως 

Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.) διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαγνωστικών 

εξετάσεων συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν 

αντικείμενο δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-

19. 

Με το δωδέκατο άρθρο και για τους σκοπούς της πληρότητας και ακρίβειας των εγγραφών 

στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, αφενός διασφαλίζεται η πρόσβαση του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο σύνολο των σχετικών πληροφοριών, αφετέρου 

παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 

Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ να καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

COVID-19 τυχόν ελλείποντα στοιχεία υπόχρεων προς καταχώρηση, τα οποία δεν έχουν ήδη 

καταχωρηθεί στο Μητρώο. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από το προσωπικό της 

Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ, 

εφόσον έχει παραλειφθεί η καταχώρησή τους και στον βαθμό κατά τον οποίο η αρμόδια 

διεύθυνση του ΕΟΔΥ έχει λάβει γνώση τους στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο 
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αρμοδιοτήτων της. Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται για τα μέλη των επιτροπών 

λοιμώξεων των νοσοκομείων, ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-19. 

Με το δέκατο τρίτο άρθρο εισάγεται η δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να διαθέτει 

αναγκαία είδη νοσοκομειακού εξοπλισμού (πάσης φύσεως νοσοκομειακό εξοπλισμό, 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 

εξοπλισμό Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας) αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό κάλυψης 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, για χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο 

εποπτείας του. Ως αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση και το κύρος της προβλεπόμενης 

υπουργικής απόφασης, καθιερώνεται προηγούμενη δικαστική άδεια, χορηγούμενη κατά τη 

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, από το οριζόμενο ως αποκλειστικά αρμόδιο καθ’ 

ύλην και κατά τόπον δικαστήριο, ήτοι από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζον κατά 

την εκουσία δικαιοδοσία. Διασφαλίζεται έτσι ο αναγκαίος προηγούμενος δικαστικός 

έλεγχος, για την επωφελέστερη αξιοποίηση του τρόπου διάθεσης των δωρηθέντων ειδών 

εξοπλισμού, έστω και για πρόσκαιρο χρονικό διάστημα, ενόψει του υπηρετούμενου 

επιτακτικού σκοπού δημόσιας υγείας και κατά τρόπο που συνάδει προς την επιταγή του 

άρθρου 109 του Συντάγματος. Η μορφή της χορηγούμενης δικαστικής άδειας εναρμονίζεται 

με τις ειδικές συνθήκες, που επιτάσσουν την πρόσκαιρη αλλαγή του τρόπου διάθεσης και 

εντάσσεται εντός του στενού χρονικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπό 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Με την τρίτη παράγραφο του ιδίου άρθρου, 

ομοίως για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 

καθιερώνεται η κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης 

κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδήποτε χώρο που χρησιμοποιείται 

από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και κρίνεται 

κατάλληλος και ενδεδειγμένος για την ανάπτυξη των ανωτέρω κλινών.  

Με το δέκατο τέταρτο άρθρο, για λόγους αντιμετώπισης των αναγκών που αφορούν στη 

δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση ή ανακαίνιση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 

Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σε 

μετεγκατάσταση σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων ή Κέντρα Υγείας, καθώς και σε 

υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ, 

προβλέπεται η έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών με ειδική, ταχεία διαδικασία. 

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων των οικογενειακών 

ιατρών που έχουν λήξει μετά από τις 30 Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου 

και Σεπτεμβρίου 2020, καθώς η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση και το σύστημα υγείας 

χρειάζεται κάθε πιθανή ενίσχυση.  

Με το δέκατο έκτο άρθρο σημειώνεται, ότι με το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 προβλέφθηκε ο 

κανόνας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με την υποχρέωση 

φύλαξης επί διετία κάθε εκτελεσθείσας συνταγής που περιέχει αντιβιοτικό. Ο ανωτέρω 

κανόνας αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, αποτρέποντας την υπερβολική και 

αναίτια χρήση αντιβιοτικών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την άσκοπη επιβάρυνση 

του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και την επιζήμια για το σύνολο του πληθυσμού ανάπτυξη 

της μικροβιακής αντοχής. Περαιτέρω προβλέφθηκαν τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία πρέπει 

να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, όπως η χορήγηση, η δοσολογία, η ποσότητα, η διάρκεια 

της θεραπείας και η ταξινόμηση των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών, σύμφωνα με τη 
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μεθοδολογία που ακολουθείται από τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και 

Συναφών Προβλημάτων Υγείας (International Classification of Diseases-ICD), η οποία 

αποτελεί μία κωδικοποίηση των νοσημάτων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τέλος, 

και προκειμένου να μην προκληθούν λειτουργικές δυσχέρειες από τη μετάβαση στο σύστημα 

της ηλεκτρονικής χορήγησης, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, αλλά και πρόσθετες 

δυσχέρειες στη χορήγηση αντιβιοτικών στους ασθενείς, προβλέφθηκε η έναρξη ισχύος της 

ανωτέρω διάταξης τρεις μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 

11ή.6.2020. Με την προωθούμενη ρύθμιση εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων που 

προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, προβλέπεται η διαδικασία για τη 

χορήγηση νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική 

ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ΄ γενεάς από του στόματος, 

κατηγορίες για τις οποίες έως και σήμερα χορηγείτο χειρόγραφη συνταγή, ενώ προβλέπεται 

επίσης, ότι η ισχύς της διάταξης εκκινεί την 1η Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Στο Μέρος Δ΄ περιέχεται μια διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Με το δέκατο έβδομο άρθρο προβλέπεται η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω καθολικής ή μερικής 

αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής ή για 

οποιονδήποτε άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός, κατά τρόπο πιο 

ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε αυτές ανάγκες, μέσω υπουργικής απόφασης που 

προσδιορίζει – κατά περίπτωση – τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση 

της παρεχόμενης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Στο Μέρος Ε΄ περιέχονται δύο διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου.  

Με το δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020 των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που είχε προσληφθεί, 

δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δεδομένης της 

υφιστάμενης αναγκαιότητας αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19.  

Με το δέκατο ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης για δράσεις που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, πόρων που έχουν διατεθεί σε αυτό το Υπουργείο στη βάση 

άλλων διατάξεων. Οι επιμέρους δράσεις, που χρηματοδοτούνται κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης 

και Ασύλου. 

Τέλος, με το εικοστό άρθρο προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων. 
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Επί του άρθρου 2 

 

Με το άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 

1 του άρθρου 44, 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 22.8.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών 

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της 

αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη 

των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020» (A΄ 161)». Με την υπό κύρωση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

επιδιώκεται η αντιμετώπιση μίας έκτακτης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης, αυτής της λήψης των αναγκαίων και έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να ενισχυθούν οι αστικές συγκοινωνίες, 

να διευκολυνθεί η ασφαλής και ομαλή επάνοδος μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία 

και να διασφαλισθεί η εύρυθμη δια ζώσης επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της 

χώρας, επιπροσθέτως να ενδυναμωθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, να ενισχυθεί με 

πρόσθετο προσωπικό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και να 

υποστηριχθούν οι πλημμυροπαθείς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που επλήγησαν 

κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.  

Ειδικότερα, με τα άρθρα πρώτο έως και τρίτο επισημαίνεται, ότι η ανάγκη για τη διαφύλαξη 

της δημόσιας υγείας και η ανακοπή της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID -19 

καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του αριθμού και την αύξηση της συχνότητας των 

υφιστάμενων δρομολογίων των λεωφορείων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

συνωστισμού στα λεωφορεία αρμοδιότητας της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., δεδομένης και της αύξησης 

των κρουσμάτων μόλυνσης από τον ανωτέρω ιό. Ειδικότερα, οι νέες συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν από τον κορωνοϊό COVID-19 και το πανδημικό κύμα που εξελίσσεται σε 

φάσεις, επηρεάζουν καταλυτικά τον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), και 

ιδιαίτερα τις Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας του πολίτη. Παράλληλα, οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν και κοινωνικό 

αγαθό το οποίο, ωστόσο, ενδέχεται να μετατραπεί σε εστία μετάδοσης του ιού, δεδομένων 

των ρυθμών μετάδοσής του σε πολυσύχναστους χώρους. Παρά τα μέτρα, τους περιορισμούς 

και ελέγχους που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη επιβάλλει στη χρήση των 

ΜΜΜ, η πληρότητα των λεωφορείων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και ενώ τα 

κρούσματα του COVID-19 αυξάνονται, είναι υψηλή. Η κατάσταση αυτή στα λεωφορεία της 

Αθήνας αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω με την εκκίνηση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας και την επαναφορά της πόλης σε κανονικούς ρυθμούς. 

Με το πρώτο άρθρο, οι προτεινόμενες εξαιρετικές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

ως προς την παροχή οδικού συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. 

Α.Ε. και αφορούν στη σύναψη συμβάσεων (α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, (β) μίσθωσης 

λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίες 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016, 

Α΄ 147). Για τις συμβάσεις με το ως άνω αντικείμενο, οι οποίες συνάπτονται από τη 

δημοσίευση του παρόντος και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, προβλέπεται 

τεκμήριο πλήρωσης της προϋπόθεσης ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

απρόβλεπτη περίσταση, κατά την προσφυγή του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 269 περ. (δ) του ν. 4412/2016. 

Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του                                   

ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 260 και της τήρησης των ενωσιακής προέλευσης 

διατάξεων του ιδίου νόμου. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι των συναφθησομένων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και η χρονική 

διάρκεια αυτών. 

Με το δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη των έκτακτων αναγκών, που προκύπτουν από 

τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέσω 

της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις 

ειδικότητες που προβλέπονται στην παρ. 1. Παράλληλα, ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα 

ως προς την προκήρυξη, την υποβολή αιτήσεων και την επιλογή και δοκιμαστική υπηρεσία 

των προσληφθέντων. 

Με το τρίτο άρθρο εισάγονται προσωρινού χαρακτήρα εξαιρετικές ρυθμίσεις, που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου 

αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), με γνώμονα 

την ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων μέσων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του άμεσου κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων μόλυνσης από τον εν 

λόγω ιό. Προς τον σκοπό αυτόν, οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα του 

Ο.Α.Σ.Θ. να προβαίνει, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, στη σύναψη συμβάσεων 

με αντικείμενο τη συντήρηση και τη διασφάλιση επάρκειας των μέσων αρμοδιότητάς του, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 και τηρουμένων 

των προβλέψεων του εν λόγω άρθρου. Προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία είναι δυνατή, 

όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης, υπολείπεται των τιθέμενων με το άρθρο 

235 του ν. 4412/2016 ορίων, με την επιφύλαξη των ενωσιακής προέλευσης διατάξεων του 

ιδίου νόμου. 

Το τέταρτο άρθρο, με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία και την αποτροπή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπει ότι οι δήμοι μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και 

λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω της εξαιρετικά απρόβλεπτης συνθήκης της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Ομοίως, για την ταχύτητα της διαδικασίας, η όλη διαδικασία ανατίθεται στις 

Οικονομικές Επιτροπές. Οι προτεινόμενες διατάξεις ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με 

δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ισχύος τους με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, που δεν δύναται να 

εκτείνεται για χρονικό διάστημα πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2020-2021. 

Επιπλέον, με το πέμπτο άρθρο συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων και ρυθμίζεται η κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης. 
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Με το έκτο άρθρο ρυθμίζεται η διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και απλοποιείται η σχετική διαδικασία σε 

περιπτώσεις που η αναμόρφωση λαμβάνει χώρα ύστερα από χρηματοδοτήσεις, 

επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης σε 

αναπτυξιακά προγράμματα. Κατά τούτο, επιδιώκονται η επιτάχυνση των σχετικών 

διαδικασιών και η ταχεία απορρόφηση των προσφερόμενων πόρων προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών. Προβλέπεται επίσης, η λήξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων την 31η 

Δεκεμβρίου 2020.  

Με το έβδομο άρθρο λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα, ώστε να μην αποκλείεται η 

δανειοδότηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση 

του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται. Οι επιχειρήσεις του 

τουριστικού κλάδου αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επανεκκίνηση της 

δραστηριότητάς τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα οφειλόμενα από 

αυτές αξιόγραφα. Με την παρούσα ρύθμιση, λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα για την 

παράταση έως τις 31.10.2020 της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής αξιογράφων από 30.3.2020 έως 31.5.2020 που οφείλονται από επιχειρήσεις του 

τουριστικού κλάδου και οι οποίες εμφανίζουν κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 

2020 μειωμένο κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

έτους 2019. Περαιτέρω, προβλέπεται το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του 

τουριστικού κλάδου με αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους, για τα οποία έχει 

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η.6.2020 έως την 

έναρξη ισχύος της διάταξης, εάν αυτά αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31.10.2020. 

Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία και η αναστολή έκδοσης διαταγής πληρωμής για τις 

απορρέουσες από αυτά απαιτήσεις, καθώς και της διενέργειας πράξεων αναγκαστικής 

εκτέλεσης. Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης έως και τις 

31.10.2020 και για τα αξιόγραφα που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, 

οι οποίες εμφανίζουν κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 μειωμένο κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 85%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 με 

αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έως τις 31.10.2020. 

Ο διαρκώς υφιστάμενος κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID–19 στη Χώρα μας, 

καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του προστατευτικού πλαισίου των εργαζομένων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι ανήκοντες σε ευπαθή ομάδα εργαζόμενοι αποτελούν μια 

ιδιαιτέρως ευαίσθητη και ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας, η οποία απειλείται σημαντικά 

από την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. Συναφώς, με το όγδοο άρθρο θεσπίζεται το 

δικαίωμα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για τους ως άνω εργαζόμενους, καθώς και 

η υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων κατόπιν αξιολόγησής 

τους, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες εργαζόμενοι υποβάλλουν το αίτημα τους για εξ αποστάσεως 

παροχή της εργασίας τους στον εργοδότη, ο οποίος οφείλει να το αποδεχτεί, εφόσον είναι 

δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία. Σε περίπτωση που αυτή καθίσταται αδύνατη, ο εργοδότης 

μεριμνά, ώστε οι αιτούντες εργαζόμενοι να μην παρέχουν εργασία για την εκτέλεση της 

οποίας είναι απαραίτητη η επαφή με κοινό. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή με το 
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κοινό, κατά την παροχή εργασίας από τους ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένους, 

λόγω της φύσης της εργασίας τους, θεσμοθετείται ως ύστατο μέτρο προστασίας τους η 

δυνατότητα θέσης σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων, που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 για χρονικό διάστημα έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, οι 

ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου 

τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού 

υπολογίζεται κατ’  αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω 

εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 

(534) ευρώ. Επιπρόσθετα, με την παρούσα διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους 

Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για την έκδοση κοινής 

απόφασης, με την οποία θα καθορίζεται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των 

συνεπειών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που 

πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προκειμένου να αποδείξει ότι 

συμπεριλαμβάνεται στις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση στους 

Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για την έκδοση 

κοινής απόφασης με την οποία δύναται να παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής του ως άνω 

μέτρου και ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. 

Προσέτι, ορίζεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που ο εργοδότης αρνηθεί αδικαιολόγητα την 

υπαγωγή των αιτούντων εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, παρά 

το αποδεδειγμένο και αιτιολογημένο του αιτήματος τους, χωρίς να ακολουθήσει τη 

διαδοχική σειρά των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της διάταξης, επιβάλλεται στον 

εργοδότη πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με την 

προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία θα 

καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς και η διαδικασία για τη διαπίστωση της ως άνω 

παράβασης, την επιβολή και την είσπραξη του προβλεπόμενου προστίμου. 

Με το ένατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας στην Ελληνική Αστυνομία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων πολιτών 

επιδημιολογικού συσχετισμού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ακριβής διεύθυνση κατοικίας και 

διεύθυνση προσωρινού περιορισμού, αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας). Η ως άνω 

αναφερόμενη διαβίβαση προς την Ελληνική Αστυνομία, λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό 

σκοπό τη χρήση των εν λόγω εξατομικευτικών στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, 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 (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 

86).  

Με το δέκατο άρθρο αποσκοπείται η αποτελεσματική στελέχωση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας. Δεδομένης της εν εξελίξει παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ενόψει της έγκαιρης και 
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αποτελεσματικής προετοιμασίας της Χώρας για την κάλυψη της απρόβλεπτης και 

επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου της εκ νέου και περαιτέρω διασποράς 

αυτού, καθίσταται επιτακτική η άμεση στελεχιακή ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό – κατ’  ανώτατο όριο εκατόν ενενήντα δύο (192) 

ατόμων. Το εν λόγω εποχικά απασχολούμενο πολιτικό προσωπικό, που θα διαθέτει τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα που θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης, θα αξιοποιηθεί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στον περιορισμό της 

διασποράς της πανδημίας, ιδίως δε, στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών 

απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, 

αλλά και στην αντιμετώπιση σχετικών, υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων, 

εξυπηρετώντας άμεσες λειτουργικές ανάγκες των δομών του Εθνικού Μηχανισμού 

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω 

προσωπικού, όπως καθορίζεται με την ίδια κοινή απόφαση, είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

και δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.  

Με το ενδέκατο άρθρο θεσπίζεται έκτακτο μέτρο οικονομικής βοήθειας με στόχο να 

αντιμετωπιστεί η έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

που δημιουργήθηκε από τη ραγδαία βροχόπτωση που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας την 8η και 9η Αυγούστου 2020. Δεδομένου, ότι προκλήθηκαν εξαιρετικά 

δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας της σφοδρότητας των φυσικών φαινομένων, θεσπίζεται 

έκτακτο μέτρο προς ενίσχυση των παθόντων και αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών 

αναγκών τους. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000€) για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η κατοικία επλήγη, και οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(8.000€) για τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις επλήγησαν, υπό την 

προϋπόθεση ότι ήταν σε λειτουργία τη συγκεκριμένη ημέρα. Προκειμένου η χορήγηση της 

οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες να πραγματοποιηθεί στον συντομότερο δυνατό 

χρόνο, και προς αποφυγή της χρονοβόρων διαδικασιών, η αίτηση των δικαιούχων για τη 

λήψη του επιδόματος θα πραγματοποιείται, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που 

θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με χρήση 

προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, 

δίνεται και η δυνατότητα υποβολής της αίτησης χορήγησης επιδόματος και σε Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων ελέγχου 

ταυτοπροσωπίας. Για λόγους εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προβλέπεται 

κύρωση επιβολής προστίμου ίσου με το τετραπλάσιο του χορηγηθέντος επιδόματος, σε 

όποιον υποβάλλει ψευδή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα ενώ 

δεν το δικαιούται, ενώ εξαιρούνται της λήψης της οικονομικής ενίσχυσης οι ιδιοκτήτες 

κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων. 

Με το δωδέκατο άρθρο και προς ενίσχυση των πληγέντων θεσπίζεται το αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο του εν λόγω επιδόματος, το οποίο δεν υπόκειται σε καμία 

κράτηση και δεν συμψηφίζεται με άλλες τυχόν υφιστάμενες οφειλές και χρέη προς το 

Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα. 

Τέλος, με το δέκατο τρίτο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις 
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επιμέρους διατάξεις της, τηρουμένης πάντως της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος.  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Επί του άρθρου 3  

Με την παρ. 1 παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα των μισθωτών 

επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να 

πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 να 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Η ίδια παράταση ισχύει 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 και δεύτερου 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 του 

δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προκειμένου να 

παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του 

COVID-19.  

Με την παρ. 2 παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, η δυνατότητα απαλλαγής από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 

άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των 

δυσμενών συνεπειών του COVID-19.  

Με την παρ. 3 παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, 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 όσο 

χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες 

διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.  

 

Επί του άρθρου 4 

 

Με την παρ. 1 προβλέπεται προαιρετική μείωση για ποσοστό τουλάχιστον 30% του 

συνολικού μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, 

οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
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κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, για τους 

μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, εφόσον υπάρχει σχετική 

συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή και συνεπώς, εφόσον υποβάλλεται αντίστοιχη 

δήλωση στην ΑΑΔΕ. Προς αποφυγή δυσανάλογης επιβάρυνσης του εκμισθωτή, καθορίζεται 

ότι για την εφαρμογή της προαιρετικής επέκτασης της μείωσης του μισθώματος, η καταβολή 

του μισθώματος λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων 

προθεσμιών. Στόχος της διάταξης είναι να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για 

τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.   

 Η προαιρετική μείωση ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 

μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου 

στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των 

προϋποθέσεων της παρ. 2, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για 

τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.  

Με την παρ. 2 προβλέπεται προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού 

μισθώματος 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 

πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, 

λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να 

παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του 

COVID-19.  

Με την παρ. 3 προβλέπεται προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού 

μισθώματος κύριας κατοικίας, στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης 

εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι 

απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19. 

Περαιτέρω, προβλέπεται ο καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε ειδικότερου 

θέματος για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

 

Επί του άρθρου 5 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η επέκταση των μέτρων στήριξης των 

εκμισθωτών, που δεν εισέπραξαν μισθώματα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’  επιταγή 

νόμου μείωση, και την προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, 

μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων 

ναυτικών κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 

13 του ν. 4690/2020 με τη ρητή πλέον αναφορά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται 

αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.   
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Επί του άρθρου 6 

 

Η προτεινόμενη διάταξη προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία ήδη εφαρμόζει ή 

θεσπίζει για πρώτη φορά η Χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 

συνέπειες που εξακολουθούν να προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19. Τα εν λόγω μέτρα απαντούν στις πολυεπίπεδες συνθήκες έκτακτης 

ανάγκης που έχουν διαμορφωθεί, λόγω της υγειονομικής κρίσης και δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επιπλέον, οι εκάστοτε 

παρεμβάσεις απαιτούν πόρους που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις των 

αποθεματικών του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η εκ νέου υποβολή συμπληρωματικού 

προϋπολογισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν. 4270/2014, σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, δυνάμει 

του οποίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διατύπωσε την από 2.9.2020 σύμφωνη 

γνώμη του, κατόπιν αξιολόγησης των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, 

επί των οποίων βασίζεται ο προτεινόμενος συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Η συνολική 

αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των έξι 

δισεκατομμυρίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (6.076.000.000) ευρώ. 

Σημειώνεται ειδικότερα, ότι εκ του ανωτέρω ποσού, εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) 

ευρώ που θα εγγραφούν υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601001 

«Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων», αφορούν σε εξοπλιστικά 

προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων και σε δαπάνες αντιμετώπισης των 

μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, ενώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(1.400.000.000) ευρώ αφορούν επιχορήγηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης για καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 του 

ν. 4714/2020.  

 

Επί του άρθρου 7 

Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται η ενίσχυση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

(ΦΓΚ) από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», εάν έχουν παρουσιάσει 

σοβαρή μείωση της ρευστότητάς τους, λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ενσκήψασας πανδημίας του κορωνοϊού COVID 

-19. Η ενίσχυση αυτή έχει ως στόχο να εξομαλύνει τη λειτουργία των ΦΓΚ που, λόγω 

παραγόντων έξω από τον έλεγχό τους, υπέστησαν απώλεια εσόδων και επλήγη η ρευστότητά 

τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας τους. 

 

Επί του άρθρου 8 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής 

αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και 

λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), πλην του διοικητικού προσωπικού. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται 
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απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που αναλαμβάνει 

το ανωτέρω προσωπικό, στο πλαίσιο της κύριας αποστολής του φορέα.  

 

Επί του άρθρου 9 

Με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) καταργήθηκαν παροχές, από φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, που αφορούν σε κάθε είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια ή 

προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των εργαζομένων τους. 

Οι εργαζόμενοι της Ε.Α.Β. Α.Ε., λόγω της φύσεως της εργασίας τους, εκτίθενται σε ιδιαίτερα 

επικίνδυνους και νοσογόνους παράγοντες. Για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών συνθηκών, 

κρίνεται αναγκαία, η -κατ’ εξαίρεση- παροχή της δυνατότητας στην Ε.Α.Β. Α.Ε., να προβαίνει 

στην ασφάλιση του προσωπικού της κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Επί του άρθρου 10 

Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά 

εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζομένους, οι οποίοι τίθενται 

σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού 

ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 

με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Προσέτι, με την 

προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναπλήρωση του χρόνου απουσίας του εργαζόμενου 

από την εργασία του λόγω περιορισμού, ως εναλλακτική στην περίπτωση που δεν είναι 

εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με την περ. α΄ προκειμένου 

αφενός να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και αφετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι 

και οι συνάδελφοί τους από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορωνοϊού COVID-19 .  

Ειδικότερα, με την περ. β΄ της παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι, εάν δεν 

είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί 

τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού 

ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του 

περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του συνόλου των 

εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες που παρέμεινε κατ’  οίκον. 

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του 

ημίσεος του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’  

οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία και αποσαφηνίζεται, ότι σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. Με την παρ. 2 προβλέπεται, ότι 

ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του 

εργαζομένου, το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Με την παρ. 3 

παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων και Υγείας να ρυθμίζουν κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ο επιμερισμός του 

βάρους των συνεπειών της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο στον εργαζόμενο όσο 

και στον εργοδότη, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της εργασιακής ειρήνης.  

 

Επί του άρθρου 11 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, ότι οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση 

νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής 

άδειας για την ασθένεια τούτων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε 

περίπτωση νοσηλείας τέκνου. 

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των αναγκών 

φροντίδας των τέκνων από τους εργαζόμενους γονείς σε περίπτωση που αυτά νοσήσουν από 

τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι γονείς είναι άμεσες επαφές 

του νοσούντος τέκνου και πρέπει να τεθούν και οι ίδιοι σε κατ’ οίκον περιορισμό.  

 

Επί του άρθρου 12 

 

Με την παρούσα ρύθμιση θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά 

επαγγέλματα, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91). Οι 

τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται σημαντικά, λόγω των δυσμενών συνεπειών από τη 

λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και είναι πιθανό οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο 

αριθμό ημερών ασφάλισης, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, 

μετά από το πέρας της τουριστικής περιόδου. 

Ειδικότερα, κατ’  εξαίρεση για το έτος 2020, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του τακτικού 

επιδόματος ανεργίας στους εν λόγω εργαζόμενους αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην 

ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός 

ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας από εκατό ημέρες κατ’  

ελάχιστον σε πενήντα ημέρες, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης 

ανεργίας διάρκειας τριών μηνών και πέντε ημερών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 

του άρθρου 6 του ν. 1545/1985.  

 

Επί του άρθρου 13  

Με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) θεσπίστηκε ο μηχανισμός ενίσχυσης της 

απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. 

Ειδικότερα, ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ορίστηκε το χρονικό διάστημα από 

15.6.2020 έως 15.10.2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 31. 

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31.12.2020 για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, 
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ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η 

προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες, που προκλήθηκαν λόγω των 

δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξακολουθούν να 

επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν τη δυνατότητά 

τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους. 

 

Επί του άρθρου 14 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, 

των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, 

καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν τεθεί ήδη σε αναστολή κατ’  

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για τον μήνα Οκτώβριο 

2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους.  

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ 

που αντιστοιχεί στις τριάντα μέρες και επιπλέον τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική 

κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της αναστολής 

των συμβάσεων εργασίας τους. 

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων 

εργασίας και υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 

τριάντα ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση κοινής απόφασης, με την οποία 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Επιπροσθέτως, με όμοια απόφαση δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από 

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχονται έτι περαιτέρω στήριξη στις εν λόγω επιχειρήσεις, 

που συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID-

19, καθώς και ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων μέσω της χορήγησης σε αυτούς 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
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Επί του άρθρου 15 

 

Με την παρούσα ρύθμιση διευρύνονται για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 οι 

δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων, που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα 

μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.  

Ειδικότερα, θεσμοθετείται η οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και 

επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών 

συνοδών, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας. 

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι ανωτέρω 

εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερώς υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) και 

λαμβάνουν την αποζημίωση, κατόπιν διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων διασταύρωσης 

των δηλωθέντων στοιχείων με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία.  

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, είναι η στήριξη των εισοδημάτων τόσο των 

εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού όσο και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, 

οι οποίοι πιθανώς να μην απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Σεπτεμβρίου 

και Οκτωβρίου 2020, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού και του  τουρισμού της Χώρας 

και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας. 

Τέλος, για την εφαρμογή και την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την τυχόν παράταση του μέτρου, καθώς και για κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

Επί του άρθρου 16 

 

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιούνται διατάξεις, που αφορούν στην 

καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναστολής 

σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της αποσαφήνισης του πλαισίου εφαρμογής των 

διατάξεων. Κατ’  αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πληρότητα των σχετικών διατάξεων και 

ικανοποιείται η ασφάλεια δικαίου.  

 

Επί του άρθρου 17 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων 2020, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και των αναγκαίων και έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον 

περιορισμό της διάδοσής του.  

Ειδικότερα, με την παρ. 1 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση κατά την οποία η 

εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και στις 

επιχειρήσεις -εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, τίθεται σε 

αναστολή. Στην περίπτωση αυτήν, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που 
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αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 

2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Προσέτι, με την παρ. 2 ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής στην περίπτωση των εργαζομένων 

που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του                          

ν. 4690/2020. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται το ποσό εκ του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο 

λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, και το επίδομα καταβάλλεται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης, ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 

2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’  αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας (Β΄ 742).  

Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Επί του άρθρου 18 

 

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-

εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής 

απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς σχετική 

απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά 

από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, ήτοι έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.  

Με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων στην αγορά 

εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, το πεδίο εφαρμογής της διάταξης παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020. 

Προσέτι, ορίζεται ότι η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση διέπεται από όλες τις σχετικές 

προστατευτικές διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας.  

 

Επί του άρθρου 19 

Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την 

οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του 

κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. Ωστόσο, στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού́ 

COVID-19, των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων και των έκτακτων μέτρων στην αγορά 

εργασίας, καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του 

κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη 

διάταξη καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία.   
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Επί του άρθρου 20  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη, δεδομένης της ιδιαίτερης δυσχέρειας ή και αδυναμίας 

σύγκλησης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 31.12.2020, η θητεία των διοικητικών 

οργάνων, η οποία είχε παραταθεί αρχικά με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 έως τις 30.9.2020, 

για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις 

εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα μέλη της 

διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982.  

 

Επί του άρθρου 21 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 

4706/2020 (Α΄136). Ειδικότερα, επεκτείνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των 

δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 και σε υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις 

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και διενεργείται παρακράτηση και 

απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών.  

 

Επί του άρθρου 22 

 

Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 1.1) του ν. 2190/1994 οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

είχαν προσληφθεί και υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ή με ωριαία αντιμισθία στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) είχαν την δυνατότητα να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις 

μονίμων εκπαιδευτικών σε αυτές τις σχολές. Ειδικότερα, για όλους εκείνους τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μονιμοποιήθηκαν, προβλέφθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 27 

(άρθρο 3.1) του ν. 2190/1994 η κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών υποψηφίων 

πρόσληψή τους ως εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία 

αντιμισθία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Πρόκειται λοιπόν για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

προσλαμβάνονταν επί σειρά ετών κατά προτεραιότητα κατόπιν των σχετικών προκηρύξεων 

για την πλήρωση εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κάνοντας χρήση 

της ως άνω ευεργετικής διάταξης. Οι ως άνω, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου, προχώρησαν στη λήψη πτυχίων, με 

αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τυπικά τους προσόντα και να κατατάσσονται στην ανώτερη 

βαθμίδα της ειδικότητάς τους. 

Από τον συνδυασμό του άρθρου 13 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), του άρθρου 68 του ν. 

3996/2011 (Α΄ 170) και του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138) προκύπτει ότι για το 

προσωπικό του ΟΑΕΔ και ειδικά για τους αναπληρωτές ωρομίσθιους στις σχολές ΕΠΑΣ που 

έχουν αποκτήσει προσόντα ανώτερου κλάδου, προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης και 

ένταξής του στον αντίστοιχο κλάδο. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του άρθρου 27 

(άρθρο 3.1) του ν. 2190/1994, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερου κλάδου στην ίδια 

ειδικότητα, κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της ίδιας ειδικότητας. Ωστόσο, στις 

προκηρύξεις των σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά το έτος 2016 και εφεξής, προβλέφθηκε ότι η 
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διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1 ) του ν. 2190/1994 θα εφαρμόζεται στο πλαίσιο 

του κλάδου της ειδικότητας στην οποία άνηκε εξ αρχής ο υποψήφιος, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η υπηρεσιακή του εξέλιξη με την κατάταξή του σε ανώτερο κλάδο της ίδιας 

ειδικότητας.  

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του άρθρου 27 

του ν. 2190/1994, που προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, 

ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν 

αποκτήσει τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν σε ανώτερη βαθμίδα εκείνης που 

υπηρετούσαν, εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης 

εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας 

αναγνωρίζοντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του 

πτυχίου. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ισότιμη αντιμετώπιση της υπηρεσιακής 

εξέλιξης όλων των εργαζόμενων. Η παρούσα ρύθμιση εναρμονίζεται με τις αρχές της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της χρηστής διοίκησης, καθώς από τη 

μακρόχρονη εφαρμογή της δυνατότητας αναγνώρισης των προσόντων τους και την κατάταξη 

τους σε ανώτερη βαθμίδα, δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση στους εργαζομένους αυτής 

της ειδικής κατηγορίας ότι αυτό θα συνεχίζεται και στο μέλλον.  

 

Επί του άρθρου 23 

 

Οι φιλοξενούμενοι σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και σε λοιπές κλειστές 

δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού συνιστούν τις κατ’ εξοχήν ευάλωτες 

ομάδες έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως τέτοιες χρήζουν ειδικής προστασίας. Προς 

τούτο, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, συλλογικών οργάνων με σκοπό την 

προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με 

όμοια απόφαση προβλέπονται ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω συλλογικών 

οργάνων, το αρμόδιο προς συγκρότησή τους όργανο, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου 

και λεπτομερειακού θέματος που αφορά τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των 

ανωτέρω συλλογικών οργάνων με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση και βελτιστοποίηση των 

μέτρων προστασίας των ωφελουμένων των ανωτέρω κοινωνικών δομών.  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Γ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Επί του άρθρου 24 

 

Με την παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021, πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών 

πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατ’ ελάχιστον 

τρίμηνης διάρκειας για τις περιπτώσεις που: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας 

εκπαίδευσης ή προσωρινοί αναπληρωτές ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δεν είναι δυνατόν, για λόγο συναφή με τη 
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μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό 

έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως 

κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η 

πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν, για λόγο συναφή με τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης. Η 

διάταξη κρίνεται αναγκαία ενόψει των έκτακτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, εξαιτίας των οποίων εκτιμάται ότι ορισμένοι μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της 

δημόσιας εκπαίδευσης δεν θα είναι δυνατόν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης 

κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, ότι θα χρειαστεί να ληφθούν ειδικά μέτρα ως προς τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων και ότι μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Προβλέπεται, δε ότι οι προσλήψεις θα αφορούν συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, εάν κατά 

τη λήξη τους υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο έγινε η πρόσληψη, η 

ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ή η 

ανάγκη παροχής τηλεεκπαίδευσης. Η μικρότερη του διδακτικού έτους διάρκεια των 

συμβάσεων εργασίας που θα συναφθούν δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά τη 

διενέργεια της πρόσληψης δεν θα είναι γνωστό, αν κατά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας 

θα εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη κάλυψης των κενών, συνέχισης του ειδικού τρόπου 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων και παροχής τηλεεκπαίδευσης για λόγους που ανάγονται 

είτε στο ίδιο το πρόσωπο των αναπληρούμενων εκπαιδευτικών ή των μαθητών είτε στον 

τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Με την παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση ειδικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που 

έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 

4589/2019 να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές 

πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ 

ελάχιστον διάρκειας. Διευκρινίζεται, δε, ότι στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν 

οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ανεξάρτητα από το εάν έχουν 

υποβάλλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις 

περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου 

εδαφίου. Με τον τρόπο αυτόν η διαδικασία πλήρωσης κενών που προκαλούνται από λόγο 

συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και η διαδικασία 

πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών για την υλοποίηση ειδικών μέτρων ως προς τη 

λειτουργία σχολικών μονάδων αυτονομούνται από τη διαδικασία πλήρωσης λειτουργικών 

κενών, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του ν. 4589/2019. Έτσι, κατ’ αποτέλεσμα οι 

εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης κατ’ 

ελάχιστον διάρκειας και σε περιοχές που τυχόν δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να 

προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις ή ακόμη και 

αν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
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να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, σύμφωνα 

με τις πάγιες διατάξεις. Επιπλέον, προβλέπεται ότι στη διαδικασία της παρούσας 

πρόσκλησης δύνανται να συμμετέχουν κατ’ εξαίρεση, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, και 

εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν συμπεριληφθεί σε προσωρινούς 

αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, όπως ισχύει και κατά τη διενέργεια προσλήψεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019). Προβλέπεται, 

τέλος ότι κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι βεβαιώνουν 

ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως 

εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται 

αναγκαία, ενόψει του ότι η προσφυγή στις συμβάσεις εργασίας τρίμηνης κατ’ ελάχιστον 

διάρκειας δικαιολογείται μεταξύ άλλων από την ανάγκη αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που 

αδυνατούν να προσφέρουν διδακτική υπηρεσία για λόγο συναφή με τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, δικαιολογητικός λόγος που θα αναιρούνταν εάν οι προσληφθέντες με 

τρίμηνες συμβάσεις εργασίας αδυνατούσαν για την ίδια αιτία να παρέχουν διδακτική 

υπηρεσία. Ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος συντρέχει και για την περίπτωση προσλήψεων για 

την υλοποίηση ειδικών μέτρων ως προς τη λειτουργία σχολικών μονάδων. 

Με την παρ. 3 προβλέπεται η έκδοση ειδικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν 

ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 να 

υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή 

μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον 

διάρκειας για την παροχή τηλεεκπαίδευσης. Διευκρινίζεται, δε, ότι στη διαδικασία αυτή 

μπορούν να συμμετέχουν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί ή τα μέλη Ε.Ε.Π. ανεξάρτητα από το εάν 

έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 

2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Στην ίδια παράγραφο παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει κάθε θέμα σχετικό με την παροχή 

τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός των μαθητών ανά 

διαδικτυακό τμήμα και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται τηλεεκπαίδευση. 

Με την παρ. 4 προβλέπεται προσαυξημένη μοριοδότηση ανά μήνα πραγματικής 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που παρέχουν διδακτική υπηρεσία με τρίμηνες 

συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1. Συγκεκριμένα προβλέπεται 

ότι στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ 

της παρ. 1 αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. β΄ 

του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Η 

ρύθμιση δικαιολογείται από την ανάγκη να δοθεί το απαιτούμενο κίνητρο στους 

εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς 

πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, προκειμένου να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αυτής της κατηγορίας, 

οι οποίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, και κυρίως της μικρής τους διάρκειας, 

αποσκοπούν μεν στην προσωρινή κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π., εξυπηρετούν, ωστόσο, το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον διασφάλισης της πλήρους 

και αποτελεσματικής στελέχωσης των σχολικών μονάδων της χώρας και της ομαλής 

διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται ως προς τον ανώτατο 

αριθμό αξιολογικών μονάδων που μπορούν να αποδοθούν στους προσωρινούς 

αναπληρωτές που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1. Προβλέπεται, 
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συγκεκριμένα εξομοίωση του ανώτατου αριθμού αξιολογικών μονάδων που αντιστοιχούν 

στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που μπορεί να λάβει αναπληρωτής που 

προσλαμβάνεται κατά τις πάγιες διατάξεις και αναπληρωτής που προσλαμβάνεται, 

σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 και, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων 

ανανεώσεων της σύμβασής του, παρείχε διδακτική υπηρεσία έως τη λήξη του διδακτικού 

έτους. Έτσι κατ’ αποτέλεσμα οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. που θα παρέχουν διδακτική υπηρεσία έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021, 

θα λάβουν αριθμό αξιολογικών μονάδων με κοινό ανώτατο όριο, ενώ παράλληλα οι 

προσωρινοί αναπληρωτές που παρέχουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους διδακτική 

υπηρεσία με ανόμοιο δείκτη επισφάλειας, ως προς τον ορίζοντα λήξης της σύμβασής τους, 

θα μοριοδοτηθούν για την πραγματική μηνιαία διδακτική τους υπηρεσία διαφορετικά.  

Με την παρ. 5 προβλέπεται η διαδικασία συγκέντρωσης και αξιολόγησης των κενών που θα 

προκύψουν κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 για λόγο συναφή με τη μετάδοση και 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να δρομολογηθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, σύμφωνα με την περ. 

α΄ της παρ. 1 του παρόντος. 

Με την παρ. 6 προβλέπεται η διαδικασία συγκέντρωσης του αριθμού των μαθητών, οι οποίοι 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης για λόγο συναφή 

με τη διασπορά του COVID-19. Η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων, καθώς και η 

ομαδοποίηση των μαθητών είναι αναγκαίες, προκειμένου να οργανωθεί η διαδικασία 

παροχής τηλεεκπαίδευσης και να δρομολογηθεί η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού 

προσωρινών αναπληρωτών για την περίπτωση που τα πρόσωπα που αδυνατούν να 

παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης για λόγο συναφή με τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 δεν επαρκούν για την παροχή τηλεεκπαίδευσης. Στην ίδια παράγραφο παρέχεται 

νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει κάθε 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. 

Με την παρ. 7 προβλέπεται ότι η διαδικασία διενέργειας των προσλήψεων, ήτοι η διενέργεια 

των προσλήψεων με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 29 του ν. 4521/2018, καθώς και η θεώρηση της υπηρεσίας που παρέχεται με την 

ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ως πραγματικής δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

μετά τον μόνιμο διορισμό για την επέλευση κάθε έννομης συνέπειας , σύμφωνα με τις πάγιες 

διατάξεις του ν. 4589/2019, ισχύουν για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για τις 

προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 με τρίμηνες κατ’ 

ελάχιστον συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.  

Με τις παρ. 8 και 9 προβλέπεται αφενός κύρωση για την περίπτωση που εκπαιδευτικοί και 

μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται με συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου 

τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας ως προσωρινοί αναπληρωτές και είτε δεν αναλαμβάνουν 

υπηρεσία είτε αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως, κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης εργασίας, παραιτούνται και αφετέρου η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών για 

διορισμό στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας τους. Συγκεκριμένα, στην παρ. 8 

προβλέπεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 

σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε 

(5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή 

αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις 

μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, ήτοι από 
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μεταγενέστερες προσλήψεις κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 για παροχή υπηρεσίας με 

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον 

διάρκειας. Με την παρ. 9 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που 

προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 1 παραμένουν διαθέσιμοι μόνο για διορισμό κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π. αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας. 

Δικαιολογητικός λόγος του αποκλεισμού είναι η αποφυγή διαρροών που θα προκύπτουν εάν 

κατά τη διάρκεια ισχύος των τρίμηνων συμβάσεων εργασίας οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. παραμένουν διαθέσιμοι για πρόσληψη με βάση τις κατά περίπτωση 

ισχύουσες διατάξεις. 

Με την παρ. 10 ρυθμίζεται η περίπτωση, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή 

Ε.Β.Π., ο οποίος αναπληρώνεται από αναπληρωτή που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την 

περ. α΄ της παρ. 1, επιστρέψει στη θέση του στη διάρκεια ισχύος της τρίμηνης σύμβασης 

εργασίας. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 διατίθεται με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης 

εκπαίδευσης έως τη λήξη της σύμβασης εργασίας του. Ομοίως προβλέπεται ότι ο 

εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περ. β΄ 

της παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της 

οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης έως τη λήξη της σύμβασης εργασίας του, σε περίπτωση που 

αρθεί το ειδικό μέτρο ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, το οποίο οδήγησε στην 

πρόσληψή του. 

Με την παρ. 11 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά 

περίπτωση, οι διατάξεις της υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3344), οι οποίες προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των προσλήψεων της παρ. 1. Διευκρινίζεται δε ότι στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 

δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης.  

 

Επί του άρθρου 25 

Για την αντιμετώπιση κενών εκπαιδευτικού προσωπικού που πιθανολογείται ότι θα 

προκύψουν κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 λόγω της αδυναμίας παροχής διδακτικού ή 

υποστηρικτικού έργου, κατά περίπτωση, δια ζώσης, ενόψει της μετάδοσης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(Ε.Β.Π.), με την προτεινόμενη διάταξη διατίθενται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πόροι 

συνολικού προϋπολογισμού έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, 

προκειμένου να προσληφθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..  

Επί του άρθρου 26 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστικά για το 
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σχολικό έτος 2020-2021 εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επί του άρθρου 27 

Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών 

που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 και της 

υπ’ αρ. 181797/Ζ1/20.11.2019 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Β΄4272), συνεχίζει τη λειτουργία της έως την ολοκλήρωση του έργου της για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020 και, συγκεκριμένα, μέχρι την εξέταση των εκκρεμών σε αυτήν υποθέσεων. Η 

εν λόγω ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν 

για την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η επιτροπή 

καθυστέρησε να ολοκληρώσει το έργο της και να εξετάσει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις 

και ενστάσεις. Συνεπώς, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη Διοίκηση, είναι αναγκαία η 

ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής και η εξέταση όλων των υποβληθεισών αιτήσεων και 

ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 

4692/2020.  

Επί του άρθρου 28 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί να καλύψει άμεσα και με την έναρξη της λειτουργίας 

τους τις ανάγκες καθαριότητας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και για τα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που αποτελούν εκπαιδευτικές δομές του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα οποία συστεγάζονται σε απογευματινή 

λειτουργία σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλα 

κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από τους δήμους.  

Συγκεκριμένα, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, με τη συνέχιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και με δεδομένο ότι στα ίδια σχολικά κτίρια το πρωί στεγάζονται 

μαθητές, εκπαιδευτικοί γυμνασίων-λυκείων και το απόγευμα σπουδαστές και 

εκπαιδευόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ.-Σ.Δ.Ε., καθώς και ότι οι αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι 

πρέπει το πρωί να παραδίδονται καθαρισμένοι στα γυμνάσια – λύκεια, είναι επιτακτική η 

ανάγκη άμεση θέσπισης της προτεινόμενης ρύθμισης για τον καθαρισμό των δομών, με 

πρόσληψη προσωπικού από τους οικείους δήμους.  

Επί του άρθρου 29 

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση στο θέμα της πρόσληψης εκπαιδευτών οι 

οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια. Η νέα παράταση της 

προθεσμίας κρίνεται απαραίτητη, καθώς η ανάγκη για εκπαιδευτές δεν καλύπτεται μόνο από 

τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας 

και η συνακόλουθη δυνατότητα πρόσληψης και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών θα 

επιτρέψει τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών για τις δομές και τα προγράμματα της 

Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 

εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο αριθμό εκπαιδευτών και εμπειροτεχνών για την ομαλή 

έναρξη του έτους κατάρτισης. 
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Επί του άρθρου 30 

Η παράταση της προθεσμίας για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων 

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) κατά ένα έτος, δηλαδή από 1.9.2020 σε 

1.9.2021 είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. κατά 

το προσεχές έτος. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Επί του άρθρου 31 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του κατά 

περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν οι τρέχουσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στους τομείς της καθαριότητας, της 

φύλαξης και της σίτισης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και σε 

εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων 

άρθρων. Σκοπός της εν λόγω παράτασης είναι η κάλυψη ανελαστικών αναγκών που δεν 

δύνανται να καλυφθούν επαρκώς και άμεσα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η 

προστασία της δημόσιας υγείας. Σχετικές παρατάσεις στις εν ισχύ συμβάσεις ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στους ως άνω τομείς έχουν ήδη δοθεί με τις διατάξεις της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020, και της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, στο πλαίσιο της λήψης επειγόντων μέτρων για την πρόληψη 

της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η τελευταία 

παράταση προβλέφθηκε με το άρθρο εικοστό όγδοο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, και με το άρθρο 53 του ν. 

4690/2020 και λήγει στις 30.9.2020. 

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι η παράταση σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα των συμβάσεων εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των οποίων προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

στους παραπάνω τομείς. Επίσης, ορίζεται ότι δεν προσμετράται στο όριο των είκοσι 

τεσσάρων μηνών που αποτελεί την ανώτατη επιτρεπτή χρονική διάρκεια των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου βάσει των άρθρων 5, 6, 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Με την παρ. 3 

τοποθετείται η έναρξη ισχύος του άρθρου στην 1η Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Επί του άρθρου 32 

Με την προωθούμενη ρύθμιση επαναφέρεται η κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση απόφασης του 

Υπουργού Υγείας, με την οποία δύναται να εξειδικεύονται και να αναπροσαρμόζονται τα 

ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού έκπτωσης (rebates) επί των μηνιαίων 

μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 100 

του ν. 4172/2013.  
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Επί του άρθρου 33 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη εξαιρούνται από 1ης.1.2020 τα γενόσημα φάρμακα και τα 

φάρμακα των οποίων έχει λήξει η περίοδος προστασίας από τη διαδικασία επιμερισμού του 

οφειλόμενου ποσού επιστροφής (λόγω υπέρβασης της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης) 

και συγκεκριμένα από τη διαδικασία υπολογισμού του claw back ανάπτυξης. Ειδικότερα 

εξαιρείται η δαπάνη των γενοσήμων φαρμάκων και των φαρμάκων με λήξη της προστασίας 

δεδομένων τους ως προς το σκέλος του υπολογισμού του claw back ανάπτυξης και 

συγκεκριμένα ως προς την υποχρέωση επιστροφής με αναφορά στην εφαρμογή της περ. (iv) 

του άρθρου με αναγωγή στον λόγο της συγκριτικής κατανάλωσης κάθε φαρμάκου της παρ. 

1α με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου 

έτους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται προς τον σκοπό της προάσπισης της δημόσιας 

υγείας, της εναρμόνισης με την ισχύουσα διεθνή πρακτική στην ορθολογική κατανομή της 

φαρμακευτικής δαπάνης, της εν γένει ορθής κατηγοριοποίησης της φαρμακευτικής δαπάνης 

ανάλογα με το είδος του φαρμάκου και της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της.  

 

Επί του άρθρου 34 

Καθώς το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) έχει τεθεί σε 

προετοιμασία δοκιμαστικής εφαρμογής από την 1η.9.2017 σε νοσοκομεία που έχουν οριστεί 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας, η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι από 1ης.1.2021 το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σταδιακά σε 

πλήρη εφαρμογή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται τα νοσοκομεία που εντάσσονται σε πλήρη εφαρμογή 

αναλόγως του επιπέδου προετοιμασίας και ωριμότητας κάθε νοσοκομείου μετά από 

εισήγηση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 

(ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.). Στην ίδια κοινή απόφαση θα ορίζεται και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη 

διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά και η διαδικασία κατάργησης της 

υποχρέωσής τους για υποβολή στον ΕΟΠΥΥ των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στην πλήρη εφαρμογή 

του Συ.Κ.Ν.Υ, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών 

υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από πόρους του Kρατικού 

Προϋπολογισμού, ασφαλιστικών οργανισμών ιδιωτικών ή δημόσιων, ελληνικών ή μη, καθώς 

και από ιδιώτες ή άλλες πηγές αποζημίωσης νοσηλειών (π.χ. νοσηλείες που αποζημιώνονται 

από χορηγούμενες κλινικές μελέτες, δωρεές κ.ά.). 

 

Επί του άρθρου 35 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. ως γνωμοδοτικό όργανο για τη 

διαδικασία ορισμού των Κωδικοποιήσεων Ιατρικών Πράξεων και του Καταλόγου Κωδικών 

ICD που είναι συμβατά με τη δημιουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG 

συστημάτων. Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. διαθέτει αρμόδια Διεύθυνση Ιατρικής Πληροφορίας, που 

στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες ιατρούς. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD. 
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Επίσης το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται αρμόδιο για την εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, τη 

διαχείριση και αναθεώρηση όλων των ιατρικών κωδικοποιήσεων, καλύπτοντας με τον τρόπο 

αυτό ένα κενό αρμοδιότητας που υπάρχει σήμερα. 

 

Επί του άρθρου 36 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται ο σκοπός του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. στο σχετικό άρθρο 

του καταστατικού του, δεδομένου ότι το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. είναι πλέον αρμόδιο για την εισήγηση 

προς τον Υπουργό Υγείας, τη διαχείριση και αναθεώρηση όλων των ιατρικών 

κωδικοποιήσεων και δεδομένου ότι σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Καταστατικού του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014, για 

την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

 

Επί του άρθρου 37 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4286/2014 και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν 

εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4286/2014, το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δικαιούται να συλλέγει όλα τα 

οικονομικά, διοικητικά και ιατρικά στοιχεία από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο των 

ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές για την επίτευξη των 

σκοπών του. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται λεπτομερώς η δυνατότητα ανάπτυξης 

από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. της απαιτούμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής συλλογής και επεξεργασίας 

όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από τον διοικητικό και 

ιατρικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές για την 

επίτευξη των σκοπών του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., όπως αυτοί ορίζονται στον ν. 4286/2014 και 

αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διάταξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται 

αναλυτικά στη διάταξη. 

 

Επί του άρθρου 38 

Δεδομένου ότι η επιτυχής και δίκαιη λειτουργία του Συστήματος Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) το οποίο έχει εισαχθεί στο χώρο της υγείας με τον ν. 

4286/2014 εξαρτάται από την ορθότητα και την ακρίβεια της αποτύπωσης των ιατρικών 

δεδομένων και την πληρότητα και εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αυτών στο 

ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., τα νοσοκομεία που θα ανταποκριθούν με συνέπεια στην υποχρέωσή τους αυτή 

θα ανταμείβονται με τον τρόπο και τις παροχές που ορίζονται στη διάταξη κατόπιν 

αξιολόγησης και εισήγησης των αρμόδιων φορέων (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., ΕΟΠΥΥ). 

 

Επί του άρθρου 39 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας 

υπαγόμενο στον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, καθώς έως σήμερα δεν υφίσταται διοικητική δομή 

του ΕΟΠΥΥ, η οποία να τον επικουρεί στο έργο του. Δεδομένων των διευρυμένων 

αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό των 

εργασιών τόσο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ όσο και με τρίτους συναλλασσόμενους 
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και παρόχους, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη του έργου του Αντιπροέδρου από 

κατάλληλη διοικητική δομή, η οποία έχει κατεξοχήν γραμματειακές αρμοδιότητες και 

στελεχώνεται από το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. Στην παρ. 2 προβλέπεται για την κάλυψη των 

αναγκών του Αντιπροέδρου η σύσταση τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών 

και διευκρινίζεται ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.  

 

 

Επί του άρθρου 40 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, που αφορά 

την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών 

αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19. Στην προβλεπόμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

συμπεριλαμβάνεται πλέον και η αγορά αντιδραστηρίων και υγειονομικού εξοπλισμού, τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

Επί του άρθρου 41 

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησε στην αναγκαιότητα αύξησης 

των κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στην ασφαλή 

λειτουργία τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαρκούς στελέχωσης των Μ.Ε.Θ. 

σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα μέρος του αριθμού αύξησης των κλινών Μ.Ε.Θ. 

επιτεύχθηκε μέσω των διαδικασιών των δωρεών σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, πλην όμως 

υπήρξε ή και θα υπάρξει και αύξηση κλινών σε πολλά ακόμη Νοσοκομεία μέσω κρατικής 

χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου, η 

προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η κατανομή των θέσεων που 

έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, να αφορά όχι μόνο στα Νοσοκομεία όπου 

δημιουργούνται κλίνες Μ.Ε.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών, αλλά στο σύνολο των 

Νοσοκομείων της χώρας όπου λειτουργούν ή και θα λειτουργήσουν κλίνες Μ.Ε.Θ.. 

 

 

Επί του άρθρου 42 

 

Με τη προτεινόμενη διάταξη απαλείφεται η επιβάρυνση (entry fee, τέλος εισόδου) που 

προβλεπόταν κατά την κείμενη νομοθεσία ως προς φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται 

την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετική λίστα). Το 

συγκεκριμένο μέτρο λαμβάνεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή στη θετική λίστα 

καινοτόμων φαρμάκων, και να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε 

περισσότερες νέες θεραπείες, με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης ένταξής τους στη θετική 

λίστα. 
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Επί του άρθρου 43 

 

Με την παρ. 1 χορηγείται παράταση της δυνατότητας να διενεργούνται οι διαδικασίες 

προμηθειών για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό 

και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής καταναλωτή και για την 

υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των υπηρεσιών με αρμοδιότητες 

ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, έως και την 31ή.12.2020. 

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

κορωνοϊού και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, 

παρατείνεται μέχρι την 31ή.12.2020, η ισχύς των ρυθμίσεων που αφορούν στον καθορισμό 

των μέγιστων ποσοτήτων διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

στους καταναλωτές, την παράταση του εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, την επίταξη κινητών, αναλώσιμων και μη, που 

εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής 

προστασίας και των φαρμάκων, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς την πώληση 

συγκεκριμένων αγαθών που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και 

την ασφάλεια του καταναλωτή (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, μέσα προσωπικής φροντίδας 

και ατομικής υγιεινής).  

Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προτείνεται η μεταφορά της προθεσμίας 

διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών για την έγκριση των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31.10.2020, η οποία κρίνεται αναγκαία 

για το 2020 λόγω: 

α) της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2019, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020,  

β) του χρονικού διαστήματος από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο 

θεωρείται πολύ μικρό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους 

λογιστές-φοροτεχνικούς και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Επί του άρθρου 44 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επιδιώκεται η ρύθμιση της εισαγωγής και προσωρινής 

κυκλοφορίας αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων που παραχωρούνται προς χρήση στην Οδικές 

Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ Α.Ε.) από εισαγωγείς-κατασκευαστές χώρας μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης 

31



 

χώρας, προκειμένου να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για τη χρήση της νέας τεχνολογίας 

της ηλεκτροκίνησης και στα αστικά λεωφορεία. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Επί του άρθρου 45 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των εφέδρων, οι οποίοι θα 

έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την επανακατάταξή τους στις τάξεις των 

Ενόπλων Δυνάμεων ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Καθορίζεται ότι πλέον οι 

έφεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εφόσον δεν έχουν 

παρέλθει πέντε(5)έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων, έναντι των τριών(3) ετών που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Η επέκταση του 

δικαιώματος επανακατάταξης ως ΟΒΑ στους εφέδρους που απολύθηκαν την τελευταία 

πενταετία, αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των υποψηφίων εφέδρων στις οικείες 

προκηρύξεις, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι υπηρεσιακές ανάγκες για την πρόσληψη 

προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Επί του άρθρου 46 

Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2020-2021, προβλέπεται η δυνατότητα, με απόφαση του οικείου δημάρχου, 

χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες 

των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, κατανέμονται νήπια που εγγράφηκαν για 

πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο. 

Επί του άρθρου 47 

Προκειμένου να εκτελεστεί εύρυθμα και κατά τον επικείμενο ετήσιο κύκλο 2020-2021 η 

δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και να καλυφθούν κατά το 

δυνατόν όλοι οι ωφελούμενοι, τόσο σε βρεφικούς σταθμούς, όσο και σε Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), επεκτείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να καλύπτουν 

δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού μέσω 

τακτικών ή έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων τους και επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα 

επιχορήγησής τους από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017. 

Τέλος, δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για την επέκταση της δυνατότητας 

αυτής και σε επόμενους ετήσιους κύκλους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη 

εκτέλεση της δράσης. 

Επί του άρθρου 48 
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Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζονται θέματα εξαίρεσης από τις πάγιες 

διατάξεις κινητικότητας του προσωπικού που υπηρετεί στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. 

Ειδικότερα, η εν λόγω εξαίρεση των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας αιτιολογείται λόγω 

των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Επί του άρθρου 49 

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζονται, με όρους ασφάλειας και 

αντικειμενικότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος 

χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας υπαλλήλου του δημοσίου που ανήκει σε ομάδα 

αυξημένου κινδύνου.  

Επί του άρθρου 50 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα χορήγησης διευκολύνσεων στους 

υπαλλήλους του Δημοσίου, τα τέκνα των οποίων ανήκουν τα ίδια σε ομάδες αυξημένου 

κινδύνου για τον κορωνοϊό COVID-19 και προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. 

Επίσης, καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις 

προτεινόμενες με το παρόν ρυθμίσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού. 

Επί του άρθρου 51 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, λόγω μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών στη διαδικασία 

διόρθωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών των ιδιοκτησιών τους, παρατείνεται κατά ένα 

μήνα (έως τις 30.9.2020) η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης και ορίζεται 

καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων από τους 

δήμους, για λόγους δημοσιονομικούς. Λόγω της απρόβλεπτης αυτής συνθήκης και 

αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι δυνατή η πρόσληψη 

προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο μηνών, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Για την ταχύτητα της διαδικασίας, η διαδικασία της πρόσληψης 

ανατίθεται στην οικεία Οικονομική Επιτροπή. 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Επί του άρθρου 52 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα σωματεία ή σε άλλα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να προβλέπουν ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

θα διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ασκείται απρόσκοπτα η διοίκηση των 

σωματείων και των άλλων Ν.Π.Ι.Δ., κατά το χρονικό διάστημα έξαρσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή 

τους στη συνεδρίαση. 
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Επί του άρθρου 53 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή 

προσαρμογή του κλάδου των θαλασσίων μεταφορών και παράλληλα να διασφαλισθεί η 

υποστήριξη των εργαζομένων σε αυτά ναυτικών, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που 

διέπουν τη λειτουργία τους, η οποία παρουσιάζει έντονες εποχικές διακυμάνσεις και 

μεταβλητότητα στη δραστηριοποίηση, επηρεαζόμενη ουσιωδώς και από τις δυσχέρειες που 

έχουν ανακύψει στον κλάδο του τουρισμού. Κατά τον τρόπο αυτόν, επιχειρείται να 

εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή τους στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία λόγω 

COVID-19 και να διασφαλισθούν θέσεις ναυτικής εργασίας, παρέχοντας ενίσχυση, μέσω της 

χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, και ασφαλιστική κάλυψη. Ειδικότερα, 

συγκεκριμενοποιούνται οι κατηγόριες πλοίων θαλασσίων μεταφορών που πλήττονται 

ιδιαίτερα και επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολών των συμβάσεων ναυτολόγησης των 

ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α΄ του 

άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως συμπληρώθηκε με την από 1η.5.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για χρονικό 

διάστημα έως τριάντα(30) ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν 

δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Για 

λόγους αποσαφήνισης και ασφάλειας δικαίου, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, που καλύπτει ενιαία 

και συνολικά τη χρονική περίοδο υποστήριξης του κλάδου. Επιπροσθέτως, καθορίζεται το 

ποσό αποζημίωσης στα 534 ευρώ στη βάση χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών, όπως 

αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2242.10/50452/2020 (Β΄ 3243). 

Επιπροσθέτως, οι ναυτικοί υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 (Β΄ 1128), όπως 

συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 (Β΄ 2209), 

που ρυθμίζει ειδικότερα τη διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκλησης της 

αναστολής και εκ νέου θέσεως σε αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης όταν το 

πλοίο/πλοία διακόπτουν και επανεκκινούν τους πλόες τους, αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση 

οι διατάξεις περί οργανικών συνθέσεων πλοίων δεν θίγονται και οι πλοιοκτήτες οφείλουν να 

διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για 

να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 

1 έως 4 του εν λόγω άρθρου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΑ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Επί του άρθρου 54 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει επηρεάσει βαθύτατα την τουριστική αγορά σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα, όπως όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, έχει πληγεί από την 

πτώση της τουριστικής ζήτησης. Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διαχείρισης ανεστάλη 

προσωρινά η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ για την επαναλειτουργία τους 

και την έγκαιρη προσαρμογή της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας στις απαιτήσεις της 

παγκόσμιας αγοράς κατά την εξέλιξη της πανδημίας, τα τουριστικά καταλύματα κλήθηκαν να 

εφαρμόσουν ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα και να υιοθετήσουν νέους κανόνες 

λειτουργίας που επηρεάζουν σε πολλά επίπεδα την παροχή υπηρεσιών και τη διοίκησή τους. 

Ταυτόχρονα, οι συνέπειες της πανδημίας στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών 

επηρέασε ιδιαίτερα διοικητικές διαδικασίες, όπως την περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - AE). Για τους παραπάνω λόγους εισάγεται με 

την προτεινόμενη ρύθμιση παράταση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για την 

προσκόμιση της απαιτούμενης ΑΕΠΟ από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που έχουν 

υποβάλει το αίτημά τους στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με την οριζόμενη 

προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 4403/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Επί του άρθρου 55 

Με την προτεινόμενη διάταξη προκρίνεται η εξαίρεση από την κατάσχεση και τον 

συμψηφισμό βεβαιωμένων χρεών των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

«Τουρισμός για όλους», προκειμένου να διασφαλισθεί η αποπληρωμή των χρηματικών 

ποσών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού στους δικαιούχους (φυσικά 

πρόσωπα) στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.  

 

Επί του άρθρου 56 

Με τη διάταξη του άρθρου 56 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων. 
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         Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 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 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος  
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

Κ. Καραμανλής 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης 

 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                     

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

                Θ. Σκυλακάκης 

 

 

              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ        

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

                 Ε.  Αυγενάκης  

 

     

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 

διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)» 

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

1. Με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. τροποποιείται το άρθρο 124 του ν. 

4714/2020 (Α’ 148), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 124 

 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν 

στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

  «1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του 

τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των 

χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, 

καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την 

αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να 

θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους 

μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ` ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) 

ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.». 

 2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου 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) κατ` αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση 

υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις 

τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους 

μισθού. 

 3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες 

είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η 

αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 

30ής.09.2020. 

 4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 
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 5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά 

από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 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 

ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.» 

 

2. Με το άρθρο δεύτερο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 2 του 

άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 31 

 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός ενίσχυσης 

της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα. 

 2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας 

μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις 

λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει 

μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για 

το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. 

  «β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-

εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή 

περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο 

ή μέρος του προσωπικού τους». 

 3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, 

καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% 

επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο 

δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής 

ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, 

μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και 

του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης 

βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των 

εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 

εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση 

κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού 

ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό 
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διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το 

επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020. 

 «Κατ` εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν 

απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Για το 

χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που 

αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.». 

 δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην 

προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε 

αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να 

διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα 

εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό. 

 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή 

εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει 

να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα 

ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση                       Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται 

 της παρ. 2                                                  η μείωση κατά τουλάχιστον 20% 

 

  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 

                                                                   2020 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-

Μαΐου- 

                                                                   Ιουνίου 2020 

 

 i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                         Κύκλος εργασιών αναφοράς 
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  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. 

Σε 

                                                                   περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) 

                                                                   μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

                                                                   κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε 

                                                                   περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

                                                                   θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

                                                                   2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 

                                                                   2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

                                                                   των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

                                                                   σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια 

                                                                   τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 

                                                                   2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 

                                                                   του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία 

                                                                   (3). 

 

  Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020                 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου -Απριλίου-

Μαΐου- 

                                                                   Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

                                                                   ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, 

                                                                   λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

                                                                   διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

                                                                   εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 

                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

 

 ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                        Κύκλος εργασιών αναφοράς 
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 Ιούνιος 2020                                              Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου 

                                                                   τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση 

                                                                   που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν 

                                                                   είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 

                                                                   του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 

                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 

                                                                   2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και 

                                                                   του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο 

                                                                   επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

                                                                   εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

                                                                   λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

                                                                   διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου 

τριμήνου 

                                                                   2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και 

                                                                   του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι 

                                                                   θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 

                                                                   2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 

 Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον 
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Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 

μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

 

 β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των 

ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της                  Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία 

υπολογίζεται παρ. 2                                                         η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% 

 

  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 

                                                                   2020 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου- 

                                                                   Μαΐου 2020 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου- 

                                                                   Μαΐου-Ιουνίου 2020 

 

 Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                      Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

 

 Ιούνιος 2020                                               Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

έξι 

                                                                    (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 

                                                                    2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 Ιούλιος 2020                                               Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

                                                                    τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων 

                                                                    εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
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                                                                    συμμετοχής. 

 

 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                     Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

τρία 

                                                                    (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 

                                                                    2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 5.α) Για επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν 

Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έναν από τους 

κάτωθι: 

 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 

 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 

 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 

 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων», 

 β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον 

κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 

 «γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και 

μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους. 

 Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται για το χρονικό διάστημα από 

15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον 

πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. 

γ) της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές 

εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων 

αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

 Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που 

αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. 

 Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού 

εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 

έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε 

στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.». 

6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης καλύπτεται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους. 

 7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις 
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της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

 8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 

 9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83) καταργείται από 15.6.2020.» 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

3. Με το άρθρο τέταρτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο ένατο 

της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 

το οποίο άρθρο δέκατο ένατο έχει ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο ένατο 

Προϊόντα δειγματισμού 

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε 

καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην 

περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον 

υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται 

από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών 

σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν 

επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» 

νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη 

δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 

παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων 

(500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1116)». 

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

 

4. Με το άρθρο έκτο της από 10.8.2020, αντικαθίσταται το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α’ 

140), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 26 

 Παράταση συμβάσεων ΕΟΔΥ 

  «Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις 

έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων 

και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ` εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 

δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 42), όπως αυτή 
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κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α` 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από 1ης 

Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία 

λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των 

ανωτέρω συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 

λογίζονται ως νόμιμες». 

5. Με το άρθρο όγδοο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο τέταρτο της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το οποίο άρθρο δέκατο τέταρτο έχει ως εξής: 

«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 31 

Δεκεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα 

Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, 

ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους, 

γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους 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 του παρόντος σε διαδικασία επιλογής 

πλήρωσης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται σύμφωνα 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 αρμόδιου διευθυντή της κλινικής ή του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου ή του Κέντρου 

Υγείας, αντιστοίχως, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β`. 

 Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με 

απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει το νοσοκομείο ή 

το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

46



47 
 

 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 31 

Δεκεμβρίου 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 του παρόντος σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων 

ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την 

εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα 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 του παρόντος, εγκρίνεται 

με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο 

αίτημα του Δ.Σ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

 3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατ` 

εφαρμογή του παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των Υ.Πε.». 

6. Με το άρθρο ένατο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 39 του 

ν. 4715/2020 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 39 

 Δαπάνες εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού 

 1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α` 76) παρατείνεται έως και τη 

δημοσίευση του παρόντος. 

  «2. Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού 

ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς 

διενέργειας εξετάσεων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστημα από την 

1η Μαρτίου 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους 

δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων με μόνο παραστατικό 

το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου, που παρέχεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως προς τον αριθμό των αποζημιούμενων 

εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης». 

7. Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 10.8.2020, τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 

4495/2017 (Α’ 167), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 29 

 Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 

 1. Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία 

δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως: 
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 α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, 

 «β) «κατεδάφιση κατασκευών εξαιρούμενων των περιπτώσεων της παραγράφου 4». 

 γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, 

διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση, 

 δ) κατασκευή πισίνας, 

 ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του 

διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή 

κοινόχρηστους χώρους, 

 στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν 

καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, 

 ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών, 

 η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων 

καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, 

  «θ) εργασίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προϋπολογισμού άνω των είκοσι 

πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, υπολογιζόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα Β` του νόμου 

4495/2017, ανά οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 

προτελευταίο εδάφιο αυτής. 

 ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση 

οικοδομικής άδειας. 

 2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες: 

 «α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής 

υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που 

απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003.». 

" α) Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ή για εργασίες που απαιτούνται για 

γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, κατατίθενται: 

 1) Το έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού το οποίο ορίζει τη σχετική υποχρέωση για την περίπτωση δοκιμαστικών τομών, 

ή βεβαίωση μηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης για την περίπτωση 

εργασιών για γεωτεχνικές έρευνες. 

 2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα 

στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1." 

 β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα 

προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού 

ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων, 

 γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη 

στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την 
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απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που 

επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, 

 δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων 

κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως 

τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς 

τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε 

κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την 

εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της 

στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, 

 ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, 

 στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, 

που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε 

υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις 

θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση 

των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή 

εμποδιζόμενα άτομα, 

 ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 

οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το 

από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, 

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται 

από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του 

οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, 

 η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, 

 θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και 

φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό 

για την επίβλεψη του έργου, 

 ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων, 

 ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων 

υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών, 

 ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή 

επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, 

 ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, 

 ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, 

προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες 

επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας, 

 ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., 

που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), 

υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο 
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σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) 

μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του 

φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και 

πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς 

ακάλυπτου χώρου, 

 ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012, 

"ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, 

με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και 

δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής 

σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ". 

 ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών, 

 ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις 

εξωτερικές όψεις, 

 κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, 

 κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από 

ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο 

πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων 

μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση 

οποιουδήποτε υλικού και σενάζ, 

 κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη 

ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές, 

 κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε 

(15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον 

δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται 

ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 

24.5.1985 π.δ., 

«κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση 

επαγγελματικής χρήσης, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν 

επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, 

 κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση 

κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η 

στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,». 

 κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, 

 κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, 

["κη) Για την προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για την 

κατασκευή χώρου υγιεινής, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε 
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στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 ή σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων 

(2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου, κατατίθενται: 

 1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα 

οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1. 

 2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής του χώρου 

υγιεινής. 

 3) Διάγραμμα κάλυψης, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της προσθήκης. 

 4) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50."] 

 «κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και 

κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας.». 

 λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, 

«λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 

4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ. 6 ιστ του άρθρου 11 του ν. 4067/2012». 

 λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, 

εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες 

διατάξεις. 

 «λγ) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 

μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο. 

 λδ) Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα 

με ειδικότερες διατάξεις. 

 λε) Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.». 

«Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α` έως η`, ιθ`, λ`, λδ` και λε` δεν ισχύει το όριο 

του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους 

απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.». 

Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε 

μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις είκοσι πέντε 

χιλιάδες ευρώ (25.000) υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β` του ν. 4495/2017, ανά 

οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την 

περίπτωση θ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.». 

 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο 

προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε 

εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. 

"λστ) διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών, 

 λζ) εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε 

ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που 

προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμό, 

 λη) τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν. 
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4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει 

για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο 

Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη. Στις εργασίες, περιλαμβάνονται και 

οι απαραίτητες για την τοποθέτηση των αιθουσών διαμορφώσεις του εδάφους. Μετά το 

πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των 

αιθουσών, η υλοποίηση της οποίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση, μετά από 

σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ, 

 λθ) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα 

και γήπεδα, που δεν εμπίπτουν στην περ. ιη της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, 

 μ) εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 

(Α` 24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και 

άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών" 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται, να 

συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης 

έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.». 

 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή 

τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, 

σύμφωνα με τους όρους που ορίζει  «το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης -Τοπικό Παρατηρητήριο: 

 α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές, 

 β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, 

 γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν 

υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ. 1α του άρθρου 23 του ν. 4178/2013, όπως 

ισχύει. 

«Στις περιπτώσεις α` και γ` για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται επιπλέον να 

υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις 

πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ` αρ. 

36259/1757/Ε103/2010 (Β` 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της 

υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή 

απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες 

δεν υπάρχει εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του 

αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή 

των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία 

του με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η 

λειτουργία του στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.» 

«5. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις 

ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί 

ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την 

έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες της παραγράφου 2. 
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 Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών 

μικρής κλίμακας, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.». 

6  (5). Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης για την εκτέλεση 

στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων. 

7  (6). Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 

Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης «, από την 

Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 

από την Α.Π.Α.», για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών 

αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

 «Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών του προηγούμενου εδαφίου και κάθε άλλης 

διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της 

εφαρμογής τους, οι γνώμες, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις 

οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκατεσσάρων 

(14) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση 

παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες». 

«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 

υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν 

από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων 

κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, 

εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (β) του 

άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του 

προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών 

Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από 

υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών: 

 α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. 

 β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, όπου 

αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία. 

 γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, 

περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι: 

 i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, 

 ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και 

 iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπ` αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/ 1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β` 1843). 

 δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου 

συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α` 212), όπου απαιτείται. 

 ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος. 
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 στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε κλίμακα 

1:100 ή 1:50. 

 ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά 

στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα. 

 Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών 

από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά περίπτωση 

τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά». 

8. Με το άρθρο δέκατο έκτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π., αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 

4675/2020 (Α’ 54), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 18 

 Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων 

  «1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων 

προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει 

τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, 

ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα 

με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, 

όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει 

όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται 

αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο 

αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει 

αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί 

διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. 

 2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη, ανά κατηγορία 

απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής 

συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση 

αντιβιοτικών φαρμάκων. 

 3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου 

χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα 

αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. 

 5. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική 

οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ` 

γενεάς από του στόματος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει 

κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται 

αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη 

χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου 
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προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη 

συνταγή επί διετία. 

 6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020.». 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

9. Με το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10.8.2020 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 63 

 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

  «1. Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις 

προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων 

τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται 

να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής 

αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο 

λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.» Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε 

μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι 

οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. 

Σκοπός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά 

η παροχή εκπαίδευσης. 

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και 

αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και 

εικόνας σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Τα μεταδεδομένα που 

τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό 

διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριμένων 

δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Η επεξεργασία των εν λόγω 

μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: 

 α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας 

εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

 β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής 

εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως 

νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης 

ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά τη 

διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), ορίζονται και 

ρυθμίζονται ο τρόπος και τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της 

διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προς 
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διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.» 

 

Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου με τίτλο Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. “ Έκτακτα 

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη 

στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 

Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α' 161)  

 

Μέρος Β: Έκτακτες ρυθμίσεις για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 

 

1. Με το άρθρο πέμπτο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται το άρθρο 34 του ν. 

4713/2020 (Α’ 147), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 34 

 Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων 

 

 1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α` 138) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον 

καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, 

μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης 

με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση 

της Επιτροπής της υπ` αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α` 280). Οι συμβάσεις 

του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α` 50) και δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε 

συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α` 50) 

εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης 

εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για 

την εφαρμογή της παρούσας.» 

 

 2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α` 101) καταργείται. 

 

«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με 

την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), καλύπτεται 

από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών 
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μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται 

από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων 

εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 

 

 4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν 

τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού 

τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76)». 

 

Μέρος Γ: Έκτακτα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 

 

2. Με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, τροποποιείται η παρ. 2 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), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 4 

 

 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και 

του τόπου εργασίας 

 

 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να προσαρμοστούν 

τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και προσωρινά μέτρα 

θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

 

 1. α) Αναστέλλεται 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. 
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«2.α) 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. 

 

 β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα 

της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού 

τηλεφώνου. 

 

 γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να 

παρασχεθεί εξ αποστάσεως. 

 

 δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και 

(γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα 

να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. 

 

 ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο 

προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση 

εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 

ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του 

COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών 

εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο 

χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του. 

 

 ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν 

εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των 

επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση 

της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.». 

 

 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 
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πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι 

ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ` ελάχιστον τριών 

(3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την 

κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της 

τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να 

ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας 

τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος 

γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

 

 β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 

εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, 

σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από 

καθέναν από αυτούς. 

 

 γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο 

Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της 

υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει 

χρήση της άδειας αυτής. 

 

«δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό 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.» 

 

 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 
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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. 

 

 «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων 

του κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), οι τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού 

καλύπτονται από τον εργοδότη». 

 

 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. 

 

 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.» 

 

1. Με το άρθρο 3 τροποποιείται το άρθρο τρίτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (A’ 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο 

πέμπτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (A' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α΄ 86), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο τρίτο 

 

 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α` 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά 

με: 

 

 α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες 

υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή),«καθώς και 

κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος 

Υπουργείου με τους καταναλωτές». 

 

 β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών 

με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 
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2. Με το άρθρο 7 τροποποιείται το άρθρο εβδομηκοστό της ΠΝΠ της 13.4.2020, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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. 

 

 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. 
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 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. 

 

 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.» 

 

3. Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 13 

 

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών 

(3) ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, 

εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και 

δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους. 

 

 2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των 

Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ` εξαίρεση, ως 

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη 

στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, 

καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι 
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δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις - 

ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.». 

 

  "3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή 

επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς 

άλλη διαδικασία." 

 

  "4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται 

ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε 

χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων." 

 

 «Πριν να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση, κατανέμεται στους 

Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών 

Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των 

Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.». 

 

 "5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται: 

 

 α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου 

Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). 

 

 β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα 

από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί. 

 

 γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε 

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας." 

 

 "6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας 13, 14 ή 15 

ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. 

 

 β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υποχρέωσης 

παραμονής. 
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«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών 

πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας 

στρατιωτικής τους υποχρέωσης. 

 

 δ. Οταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, 

ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή 

καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών 

παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

 

 ε. Οταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

 

 στ. Οταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία. 

 

 ζ. Οταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση 

της μονάδας που υπηρετούν. 

 

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν 

ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης β` της παραγράφου 14.». 

 

 7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται 

εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας 

ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά 

την ημερομηνία απόλυσης τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους α` και β` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παραπάνω 

αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς 

τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον 

ενός έτους. 

 

 8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 

 

«9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν 

αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, 

από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή 

Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή 

επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής 

στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα 
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από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου 

ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης τους από 

τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. 

 

 10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της 

ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) 

ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη 

των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του 

Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των 

ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα 

με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του 

Πολεμικού Ναυτικού. 

 

 «11. Αναλόγως του κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίον ανακατατάσσονται ή 

επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξη- ράς, καθώς 

και σε μονάδες αερομεταφερόμενου Πεζικού του ίδιου κλάδου ή σε μονάδες της Διοίκησης 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα 

υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεμό- μενους 

σε τριακόσιους (300) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.» 

 

 12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, 

απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας 

δευτέρας 12. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων 

Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους 

αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

 

 13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι` αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς 

ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ` εφαρμογή του 

άρθρου αυτού.» 

 

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των 

Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό 

Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον: 

 

 α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή 

μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους 
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ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας 

αναληφθείσας υποχρέωσής τους, 

 

 β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως 

ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, που 

ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας 

υποχρέωσής τους.». 

 

«15. Η τριετής περίοδος της παραγράφου 1 μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη.». 

 

4. Με το άρθρο 9 τροποποιείται το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 13.04.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Οφειλές από ματαιώσεις θαλασσίου ταξιδιού», όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4690/2020 (Α΄ 104), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«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 προ-βλέπονται 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. 
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 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. 

 

 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.» 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών  

 

1. Με το άρθρο 3 τροποποιείται η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύει, η οποία προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 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, 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 

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. 
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 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 παραχωρη-θεί 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. Με την παρ. 2 του άρθρου 3 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 

86), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το οποίο 

έχει ως εξής:  

 

««Άρθρο 3 
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 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, 

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. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον 

γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 

δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το 

αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι 

εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως 

αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου 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 της παρ. 

2 του ίδιου άρθρου.» 

 

3. Με την παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται η παρ. 4α του εξηκοστού τρίτου άρθρου της 

από 30.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως ισχύει, η 

οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 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. 
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 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 

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 
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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 ισχυσασα 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 

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 
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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 
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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.» 

 

 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 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.» 

 

«4.α. 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 όσο χρόνο 

η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον 

μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την 

απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της 

παρούσας.». 
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4. Με την παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 6 στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 

ΠΝΠ, η οποία 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, 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 

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 κορω-νοϊού 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 
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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.». 

 

 «5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία 

έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα 

Ιούνιο 2020 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 και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Ο μισθωτής 

επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να 

πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους 

μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι 

πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην 

παρούσα 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 και δεύτερου 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.» 
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5. Με την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το 

οποίο 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 τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, 

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. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον 

γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 

δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το 

αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι 

εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως 

αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου 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 της παρ. 

2 του ίδιου άρθρου.» 

 

6. Με την παρ. 3 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 4β μετά την παρ. 4α του εξηκοστού τρίτου 

άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως 

ισχύει, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το οποίο 

έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

 

 Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας 
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 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 

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 
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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 ισχυσασα 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 
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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.». 

 

 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. 
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 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.» 

 

 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 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.» 

 

«4.α. 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 όσο χρόνο 

η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον 

μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την 
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απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της 

παρούσας.». 

 

7. Με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 τροποποιείται η παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 

(Α’ 167), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το 

οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 72 

 

 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος 

 

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που 

αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη 

που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων 

παραγράφων του άρθρου αυτού. 

 

 2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές 

περιόδους που «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά». 

 

 3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που «αρχίζουν» 

 από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. 

 

 4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ` της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 

 

 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 

4046/2012 (Α` 28). 

 

 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία από 

μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 

και μετά. 

 

 7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42 ισχύουν για υπεραξία από 

μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που θα 

πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 

 

 8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από την 29η Φεβρουαρίου 2012. 

 

«9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από 

την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν 

αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες 

δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 
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 - το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014, 

 

 - το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015, 

 

 - το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

 β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 

2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως 

εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία 

καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ 

το χρόνο. 

 

 γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο 

κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας υπηρεσίας 

μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 

60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού 

Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του ν. 3389/2005, οι οποίες συνάπτονται μέχρι και τις 

31.12.2014.» 

 

10  9. Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για μετασχηματισμούς  από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 και μετά. 

 

11  10. Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωμές «των οποίων η 

διαδικασία αρχίζει» από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 

 

12  11. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του 

άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά «σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013» 

και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν 

λόγω απαλλαγής αυτών κατ` εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη 

δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση 

αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους - μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, 

φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την καταβολή του 

φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των 

μετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή 

κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του «πρώτου»  εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο 

τέλος κάθε φορολογικού έτους με «δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης» 

 ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι 

εξαντλήσεως τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε 

αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). 

 

«Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό 

άθροισμα και το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της 

επιχείρησης.» 
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Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού 

προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. 

 

«Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα 

από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.» 

 

 «13. Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η 

τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών 

νόμων, 

 «του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 

ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε.». 

 καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.» 

 

14  13. Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των 

συνδεομένων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις 

επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

 

15  14. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν 

εφαρμόζονται για τις εταιρείες «που έχουν συσταθεί και λειτουργούν» σύμφωνα με το ν. 

27/1975 και το ν.δ. 2687/1953. 

 

16  15. Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόμενα έως 31.12.2013 

ασφάλιστρα του εργαζομένου εξαιρούνται από την οριζόμενη στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 15 φορολόγηση. 

 

17  16. Οι διατάξεις  του ν. 2778/1999 (Α΄295)  που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις διατάξεις 

του παρόντος Κώδικα. 

 

 18 (17). Οι διατάξεις  «του ν. 2367/1995» και του ν. 2992/ 2002 (Α`54), που διέπουν τη 

φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και των 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) αντίστοιχα, δεν θίγονται από τις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

 

  «18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη 

ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α`151), μέχρι τον χρόνο 

λήξης αυτών.». 

 

«19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του 

ν.1905/1990 (Α` 147).» 

 

«20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν η παρ. 1 του άρθρου 31 

του ν. 2682/1999 (Α`16) και η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (Α` 21).» 
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 «21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το 

χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.» 

 

22 «21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η παράγραφος 1 

του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2015.» 

 

 «23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από 

επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα 

για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί [ή αναθεωρηθεί] από την 1.1.2006 και μετά. 

 

 24. Κατά τον υπολογισμό του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και 

προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 

16, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 

(10%) του φορολογητέου εισοδήματος του. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται 

δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ. Σε 

περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος 

προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με 

ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού 

αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, 

ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των 

φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014.» 

 

 

25 «23 (22.) Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 

2238/1994 (Α` 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και 

εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.» 

 

  «26. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωμα το 

οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική. 

 

  Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν 

από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995. 

 

  27. Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2002, ο συντελεστής απομείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 

0,8. 

 

  28. Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτου 
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αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως 

αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

  29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 

που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2014. 

 

  30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και 

της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφαλονιάς 

για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

 

  31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι 

εκδοθείσες κατ` εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.» 

 

 «32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) 

εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως 

απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, 

ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν 

την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί 

επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το 

λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και 

λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 

1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 

με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες 

διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.». 

 

33.  «α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.» 

 

β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015». 

 

["34. Ειδικά, κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 

του άρθρου 69 περιορίζεται στο μισό.]" 

 

"35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων «κατά τα φορολογικά έτη 2014 και 

2015» δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 

για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική 

δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από 
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υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται 

με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων της παρ. 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό 

εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το 

υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 

διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή 

της". 

 

«35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων «κατά τα φορολογικά έτη 2016 

και 2017» δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 

για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική 

δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό 

εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το 

υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της». 

 

«36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της 

παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν 

τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31 η 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε 

τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 

1 η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται 

σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).» 

 

"37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου 

εισοδήματος της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η 

Αυγούστου 2015". 

 

«38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 

69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό 

έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους 

και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 

που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.». 

 

«39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου 

σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι 
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την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2015.» 

 

«40. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της 

παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, 

έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση 

φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό του παρόντος, 

δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια ρύθμιση μπορεί να 

περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη. 

 

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη 

γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που 

απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.» 

 

 «41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η καταβολή του φόρου 

σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2017 και η καθεμία 

από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.». 

 

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή 

δεν εισπράττεται κατ` επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης 

καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).». 

 

"2. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αυτή προστέθηκε με την 

παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα 

έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών 

λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 

προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/ 

διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από 

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω 

διατάξεων". 

 

«43. Οι διατάξεις της περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 60 ισχύουν 

για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.» 

 

«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών 

οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα 

και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται 

σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 
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τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α` 167) και 

οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. 

Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ` αρ. Α 1156/2020 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η 

καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων 

μηνών. 

 

 45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 

2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από 

τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή 

του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη 

δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο 

συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 

δύο τοις εκατό (2%).» 

 

 β) Οι διατάξεις της περ. Α` ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

 «44. Οι διατάξεις των περ. β`, ιγ` και ιστ` της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιούνται 

με το παρόν, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. 

 

 45. Οι διατάξεις της περ. β`, του πρώτου και τρίτου εδαφίου της περ. γ` και της περ. δ` του 

άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι 

διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ` του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται με το 

παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021. 

 

 46. Οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη 

δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τα αντίστοιχα ποσοστά 

φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24, καθώς και οι διατάξεις του 

δεύτερου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με 

το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου 

της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που 

αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021. 
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 47. Η διάταξη της περ. θ` του άρθρου 33 εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται 

στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. 

 

 48. Οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και 

εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά.» 

 

 «51. Οι διατάξεις του άρθρου 5Β έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός 

του έτους 2020 κατ` εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Β, η προθεσμία υποβολής της 

σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30.9.2020. 

 

 β) Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5Β και έχουν 

ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 

2019, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι 

και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που ορίζεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 5Β καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης 

του φορολογουμένου. 

 

 52. Η περ. ιζ της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του άρθρου 2 του 

παρόντος, εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. 

 

 53. Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 42Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 

3 του παρόντος, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. 

 

 54. Η περ. β` της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/ 2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 

5 του παρόντος, εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.». 

 

 «56. α) Οι διατάξεις του άρθρου 66Α εφαρμόζονται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, 

φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη 

χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η.1.2020 και μετά. 

 

 β) Για τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας 

που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος, υποβάλλονται δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α, χωρίς την 

επιβολή κυρώσεων, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 

 

 57. Οι διατάξεις του άρθρου 66 Β εφαρμόζονται από την 1η.1.2020 και μετά.». 

 

«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών 

προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 
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του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020. 

 

 Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε 

οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. 

 

 Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο 

συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 

δύο τοις εκατό (2%).». 

 

«59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό 

μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου 

(1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής: 

 

 Μείωση                                                      Μείωση 

 του κύκλου εργασιών                               προκαταβολής 

 ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020                          φόρου 

 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019                  εισοδήματος 

 >= 5% έως και 15%                                        30% 

 15,01% έως και 25%                                      50% 

 25,01% έως και 35%                                      70% 

 >35%                                                            100% 

 

 Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 

 

 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος και 

 

 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής: 

 

 α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου 

που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου 

(2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή 

 

 β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που 

έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που 

υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. 

 

 Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ` όλη τη διάρκεια των 
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συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα 

οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 

μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, 

κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020. 

 

 Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των 

άρθρων 69 και 71 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο 

που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο: 

 

 α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον 

τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του 

πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή 

 

 β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.». 

 

 Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η 

παρ. 3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69, αντίστοιχα, με 

εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α` του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, για τις οποίες το 

ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται. 

 

 Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη 

δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το 

διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του 

οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α` 170). 

 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της 

παρούσας.» 

 

8. Με το άρθρο 9 προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 

110), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 43 

Μη μισθολογικές παροχές 

 

1. Η δαπάνη των κάθε είδους μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους 

προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής. 

 

 2. α) Κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη 

χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συνυπογράφεται 
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και από τον Υπουργό Οικονομικών, όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ ετησίως. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α.. 

 

 β) Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, 

επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των 

εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο 

κάλυψης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

 

 3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού 

που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή 

λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του 

φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ` 

υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται 

με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. 

 

 4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των 

συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. 

 

«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019, η χορηγούμενη 

αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του 

ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (A’ 226), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

 

 Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το 

γάλα προηγούμενων ετών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε 

χρήμα, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις. 

 

 5. Παροχές από φορείς γενικής κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους Ασφαλιστήρια 

Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε 

μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται. Από τη ρύθμιση αυτή 

εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπό- μενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του 

ν. 2194/1994 (Α` 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων 

Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς 

(ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) 

επειγόντων περιστατικών.» 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

1. Με το άρθρο 12 προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), το οποίο έχει 

ως εξής:  

 

«Άρθρο 4. 

 

92



93 
 

 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 

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  αντοποκριθεί  οικονομικά στην  πρόσθετη  επιβάρυνση  

που προκαλείται από την παραπάνω μείωση των προϋποθέσεων. 
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"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: 

 

 α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή 

 

 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.» 

 

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται  παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 

104) και την παρ. 4 του προαναφερθέντος άρθρου 8, το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 31 

 

 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

 1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός ενίσχυσης 

της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον 

ιδιωτικό τομέα. 

 

 2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας 

μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις 

λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει 

μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για 

το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. 
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  «β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-

εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή 

περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο 

ή μέρος του προσωπικού τους». 

 3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, 

καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% 

επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο 

δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής 

ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, 

μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και 

του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιΖόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης 

βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των 

εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

 γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 

εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση 

κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιΖομένων επί του αρχικού 

ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό 

διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το 

επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020. 

 

 «Κατ` εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, οι εργοδοτικές 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν 

απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. Για το 

χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που 

αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.». 

 

 δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην 

προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε 

αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να 

διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα 

εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό. 

 

 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή 

εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 

 α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει 

να παρουσιάΖουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 
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περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα 

ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση                       Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται 

 της παρ. 2                                                  η μείωση κατά τουλάχιστον 20% 

 

  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαίου 

                                                                   2020 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-

Μαίου- 

                                                                   Ιουνίου 2020 

 

 i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                         Κύκλος εργασιών αναφοράς 

 

  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. 

Σε 

                                                                   περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) 

                                                                   μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

                                                                   κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε 

                                                                   περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

                                                                   θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

                                                                   2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 

                                                                   2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

                                                                   των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

                                                                   σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια 

                                                                   τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 

                                                                   2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 

                                                                   του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία 

                                                                   (3). 

 

  Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020                 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου -Απριλίου-

Μαίου- 

                                                                   Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

                                                                   ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, 

                                                                   λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

                                                                   διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

                                                                   εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 
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                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

 

 ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                        Κύκλος εργασιών αναφοράς 

 

 Ιούνιος 2020                                              Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου 

                                                                   τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση 

                                                                   που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν 

                                                                   είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 

                                                                   του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 

                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 

                                                                   2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και 

                                                                   του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο 

                                                                   επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

                                                                   εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

                                                                   λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

                                                                   διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου 

τριμήνου 

                                                                   2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και 

                                                                   του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι 

                                                                   θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 

                                                                   2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο 

                                                                   κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 

                                                                   ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

                                                                   πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 

 Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον 

Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 

μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

 

 β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των 

ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 
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Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της                  Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία 

υπολογίζεται παρ. 2                                                         η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% 

 

  Ιούνιος 2020                                             Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 

                                                                   2020 

 

  Ιούλιος 2020                                             Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου- 

                                                                   Μαΐου 2020 

 

  Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                   Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου- 

                                                                   Μαΐου-Ιουνίου 2020 

 

 Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

 

 Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2                      Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

 

 Ιούνιος 2020                                               Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

έξι 

                                                                    (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 

                                                                    2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 Ιούλιος 2020                                               Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

                                                                    τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων 

                                                                    εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 

                                                                    συμμετοχής. 

 

 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020                     Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια 

τρία 

                                                                    (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 

                                                                    2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 5.α) Για επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν 

Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έναν από τους 

κάτωθι: 

 

 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 

 

 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 

 

 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 

 

 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων», 
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 β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον 

κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 

 

 «γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και 

μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους. 

 

 Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται για το χρονικό διάστημα από 

15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον 

πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. 

γ) της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές 

εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων 

αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

 

 Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που 

αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. 

 

 Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού 

εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 

έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε 

στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.». 

 

 6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης καλύπτεται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

 7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις 

της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

 

 8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

 9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83) καταργείται από 15.6.2020.» 

 

4. Με το άρθρο 16 τροποποιείται η περ. ε’ του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 ΠΝΠ (Α’ 

161), η οποία έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο όγδοο 
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Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας 

 

Η παρ. 2 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), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α) 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.  

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της 

εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού 

τηλεφώνου.  

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να 

παρασχεθεί εξ αποστάσεως. 

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), 

ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να 

μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. 

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο 

προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση 

εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 

ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του 

COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών 

εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο 

χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του.  

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν 

εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των 

επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση 

της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.».  

 

5. Mε το άρθρο 19 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 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, 
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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. 

 

 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 
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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 

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 
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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. 

 

 «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. 
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 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. 

 

 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. 
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 ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»  

 

6. Με το άρθρο 21 αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), 

το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 87 

 

 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων 

 

 1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α` 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που 

έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016. 

 

 2. Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 συμψηφίζονται με 

υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί 

ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 

και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός της παρούσας 

πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο 

βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού 

Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή 

του παρόντος, ο τρόπος του συμψηφισμού, το είδος των συμψηφιζόμενων απαιτήσεων, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.» 

  

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

1. Με το άρθρο 28 αντικαθίσταται η υποπερ. ββ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

3870/2010 (Α’ 138), το οποίο έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 18 

 

 Ειδικές ρυθμίσεις 

 

 1.α.i. Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφέρεται από 1.1.2011, 

με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήμους, όπως 

αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1, που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της 

αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, 

σύμφωνα και με τη ρύθμιση του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
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 «Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές 

μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. 

αυτού.» 

 

 ii. Για τη μεταφορά εκδίδεται μέχρι 31.12.2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στους δήμους, τυχόν δε επιπλέον 

αποδοχές με τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. 

 

 β)«Για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήμων της παραγράφου 1, περίπτωση α`του 

άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό 

αυξάνεται από 1.1.2011 σε 21,3 %. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κ.Α.Π. 

των Δήμων διενεργείται με μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» 

 

«γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 

5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α` 101) καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) 

διδακτικών ετών. 

 

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον 

καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, 

μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης 

με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση 

της Επιτροπής της υπ` αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α` 280). Οι συμβάσεις 

του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α` 50) και δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε 

συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α` 50) 

εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης 

εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για 

την εφαρμογή της παρούσας.» 

 

 γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ`, 

από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του 

Υπουργού κατ` αναλογία στους οικείους δήμους.». 

 

2. Στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α), που προβλέπουν τη 

δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κοινωφελούς 

επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου 
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χρόνου, εφόσον απασχολείται με την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που 

συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α.. 

 

 3. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α), όπου 

αναφέρονται "άποροι δημότες" νοούνται "άποροι κάτοικοι". 

 

 4. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του 

προσωπικού των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού αναστέλλεται μέχρι 1.7.2011. "Μέχρι τη 

συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων παρατείνεται η 

λειτουργία των υφισταμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών των 

υπηρεσιακών συμβουλίων." 

 

 5. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος 

απαλλοτρίωσης, αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση 

κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. Τα έσοδα του ανωτέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη 

δαπανών προς αποζημίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. 

 

 6.α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "8. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων 

εγγραφής σε δημοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που εισπράττεται 

από τον οικείο δήμο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι 

αρμόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων και τη διενέργεια των σχετικών 

εγγραφών. Από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου εκδίδεται το προβλεπόμενο από την 

κείμενη νομοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ως 

δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση και δήλωση του." 

 

 β. Η υποπερίπτωση αβ` της περίπτωσης ε` της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των χωρών ΕΖΕΣ, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 

Α΄). 

 

 γ. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης 

πολιτογράφησης μεταφέρεται σε λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων με τίτλο "Εσοδα από παράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α` βαθμού". 

Το προϊόν του λογαριασμού αυτού κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, 
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καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον οικείο δήμο για την κτήση της Ελληνικής 

Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη 

των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέματα εφαρμογής του παρόντος νόμου. 

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται και η σχετική 

διαδικασία." 

 

 7.α. Η περίπτωση η της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του 

πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα". 

 

 β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 προστίθεται περίπτωση θ` ως εξής: 

 

 "θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα". 

 

 γ. Η περίπτωση γ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "γ. επικυρωμένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάμενου τίτλου διαμονής σε ισχύ". 

 

 8.α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες και διορίστηκαν ή 

μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων 

Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία αποκλειστικά στις Διευθύνσεις αυτές: 

 i) οι απόφοιτοι του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με 

εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας, 

 

 ii) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με 

το άρθρο 76 παρ.13 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α), 

 

 iii) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 

3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α), όπως ισχύει, 

 

 iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύμβασης, δυνάμει της οποίας παρείχαν 

εργασία στις Υπηρεσίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 

μονιμοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και v) 

οι συμβασιούχοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004. 

 

 β. Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 

για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές μονάδες αυτών, με αντικείμενο την εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και θεμάτων 
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αστικής και δημοτικής κατάστασης, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια 

σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή 

στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η μετάταξη ή η μεταφορά 

διενεργείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση 

της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων απασχόλησης τους στα αναφερόμενα αντικείμενα. Η μετάταξη γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

του Υπουργού Οικονομικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση που δεν υφίστανται 

σε προσωποπαγείς θέσεις, με παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε ο 

υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος προς τον Υπουργό 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι μετατασσόμενοι ή 

μεταφερόμενοι με βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για μια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες 

μετατάσσονται ή μεταφέρονται. 

 

 9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α`), 

όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β` έως και ια`, ιγ` έως 

και ιη` και στην περίπτωση κ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006." 

 

 10. Στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`) επέρχονται οι ακόλουθες 

αναδιατυπώσεις και προσθήκες: 

 

 α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περίπτωσης α` προστίθεται η φράση: "Ειδικά ο 

δήμος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα", στο τέλος της περίπτωσης ε` 

προστίθεται η φράση: "Ειδικά οι δήμοι Αλονήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την 

περιφερειακή ενότητα Σποράδων" και στην περίπτωση θ στην περιφερειακή ενότητα του 

Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου. 

 

 β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: "Ειδικά για τους υποψηφίους 

στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ` του άρθρου 25 τα κωλύματα του 

προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήμου." 

 

 γ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 

 "Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του 

συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του 

επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων 

μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού." 

 

109



110 
 

 δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται με την 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

 

 ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση "με την απόφαση της παραγράφου 12" 

αντικαθίσταται με τη φράση "με την απόφαση της παρ. 13". 

 

 στ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: "Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" 

αντικαθίσταται από τη φράση: "Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης". 

 

 ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ` αριθμ. 20 αρμοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως: 

 

 "20. Η χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του ν. 2801 /2000 (ΦΕ Κ 46 Α`) και το άρθρο 24 Α` παρ. 5 εδάφιο ε` του ν. 2072/1992 

(ΦΕΚ 129 Α), όπως ισχύει, καθώς και η Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες." 

 

 η) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α` του άρθρου 95 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 

 

 " Κατ` εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της αρμοδιότητας της παρ. 4 

υπ` αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει και τα μουσικά και 

καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011." 

 

 θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 

Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής." 

 

 ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται ως εξής: 

 

 "2. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί 

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 

194 αυτού." 

 

 ια) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: "Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου 

Αιγαίου και Ιονίων Νήσων" αντικαθίσταται από τη φράση: "Ειδικά για τις περιφέρειες 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 

Θεσσαλίας". 

 

 ιβ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ` του άρθρου 121, μετά τη φράση: "Ειδικά για τις 

περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου" προστίθεται η φράση: "Ιονίων Νήσων, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας". 
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 ιγ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ` "Υποτομέα Ενέργειας", ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

τομέα Γ (Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) η υπ` αριθμ. 16 αρμοδιότητα 

απαλείφεται. Στην υπ` αριθμ. 18 η φράση: "Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών 

προϊόντων για θέρμανση" αντικαθίσταται από τη φράση: "Η χορήγηση άδειας για" και στην 

υπ` αριθμ. 17 αρμοδιότητα του τομέα Δ` (Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού) η φράση: 

"Σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές" απαλείφεται. 

 

 ιδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 255 οι φράσεις: "στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας" και "του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας" 

αντικαθίστανται από τις φράσεις: "στον περιφερειάρχη" και "του περιφερειάρχη", 

αντιστοίχως. 

 

 ιε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και μετά τη φράση: "σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών 

των άρθρων" προστίθεται η φράση: "94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42", καθώς και μετά τη 

φράση: "283 παράγραφοι" προστίθεται η παρ. "7". 

 

 ιζ) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς 

της ΕΣΤΑ που διαθέτουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή 

δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών μπορούν με 

αίτηση τους να μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 

Ο.Τ.Α.. 

 

 Οι θέσεις που καλύπτονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να 

υπερβούν το 20% των οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα μεταταγούν. 

 

 Η μετάταξή τους γίνεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών 

συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 

όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) ύστερα από 

πρόσκληση της Υπηρεσίας με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 

 2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που 

διατίθενται, η επιλογή τους θα γίνει με βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι 

απόφοιτοι και των δύο Σχολών, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας." 

 

 ιθ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 241 και μετά τη λέξη "Διευθύνσεις" τίθεται 

κόμμα και προστίθενται οι λέξεις "Αυτοτελείς Διευθύνσεις". 

 

 κ) Στις ρυθμίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, 

που υπηρετούσαν στους συνενούμενους δήμους. 
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 κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως: 

 

 "1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ` έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο 

Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, 

το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα." 

 

 κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: "Για τις αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική 

Περιφέρεια Αττικής, αρμόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που 

ορίζονται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου." 

 

 κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου 280 μετά τη λέξη "Διευθύνσεις" 

τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις "αυτοτελείς Διευθύνσεις" και μετά τη λέξη 

"Τμήματα" τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις "αυτοτελή Γραφεία". 

 

 κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "καθώς και οικισμών, οι οποίοι έχουν απογραφεί ως 

αυτοτελείς, των δημοτικών διαμερισμάτων των εδρών των αντίστοιχων δήμων, εφόσον δεν 

ανήκουν σε κάποιο από τα υφιστάμενα δημοτικά διαμερίσματα." 

 

 Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 

 

 "Με την ίδια απόφαση κατανέμεται αναλογικά στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 

4 του παρόντος νόμου, τυχόν πληθυσμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στην Απόφαση της παρ. 

13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί στις δημοτικές 

κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης." και οι περιπτώσεις β` και δ` της 

παραγράφου 9 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 

 

 "β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται από τον 

Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον πρόεδρο της 

Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει", 

 

 "δ) έως δύο μέλη ΔΕΠ". 

 

 κε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και της παραγράφου 4 του 

άρθρου 138 του ν. 3852/2010 απαλείφονται. Ομοίως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται. 

 

 11. θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μίσθωσης ακινήτων προς δημιουργία χώρων 

στάθμευσης τροχοφόρων από τους Ο.Τ.Α., καθώς και εκείνες που αφορούν μισθώματα που 

καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής 

του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, δεν υπάγονται 

στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόμου τα δάνεια που 
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συνομολογούνται από δήμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, 

από ήδη συνομολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.»  

 

2. Με το άρθρο 29 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

3879/2010 (Α’ 163), το οποίο άρθρο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 

 

Διασφάλιση ποιότητας 

 

 1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου μάθησης συγκροτείται σύστημα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των στελεχών της μη 

τυπικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε., καθώς και σύστημα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του 

Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. 

 

 «2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση 

προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους 

πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.». 

 

 Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες 

των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο 

μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο 

εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν 

αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 

το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.». 

 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης και ρυθμίζονται 

τα θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους. Με όμοια 

απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν φορείς 

της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών πιστοποιούνται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με 

τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 

 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι αναγνώρισης της 

εκπαιδευτικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της, καθώς και οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής 

επάρκειας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αυτής. 

 

 5. Εκπαιδευτής ενηλίκων, μετά την αναγνώριση και πιστοποίηση της εκπαιδευτικής 

επάρκειας του κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εγγράφεται στο Μητρώο 
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Εκπαιδευτών που τηρεί το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Φορέας του δημόσιου τομέα που υλοποιεί 

προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, μπορεί να υπογράψει προγραμματική σύμβαση 

με το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για να αναπτύξει και να τηρήσει κλαδικό υπομητρώο ηλεκτρονικά ενταγμένο 

στο Μητρώο Εκπαιδευτών. 

 

 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την 

εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την 

τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου. 

 

 7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών των Σ.Δ.Ε..» 

 

3. Με το άρθρο 30 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 

4547/2018 (Α’ 102), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 89 

 

 Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

 1. α) Η υποπερίπτωση α` της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ` 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «α) Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού 

Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κατ` αναλογία προς τα οριζόμενα στην περίπτωση 13 της παρούσας. 

 

 Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά 

πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).». 

 

 β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Εκκρεμείς αιτήσεις 

αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης Κ.Δ.Β.Μ. διεκπεραιώνονται μέχρι τις 31 

Αυγούστου 2018 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκκρεμείς δίκες, διοικητικές προσφυγές που αφορούν 

πράξεις ή αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν την αδειοδότηση ή τη λειτουργία των 

Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και ένδικα βοηθήματα και διοικητικές προσφυγές που θα κατατεθούν κατά 

πράξεων ή αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα σχετίζονται με την αδειοδότηση και τη 

λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., διεκπεραιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 2. Το άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α` 163) τροποποιείται ως εξής: 
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 α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «7. «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που 

συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες 

αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με 

στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.». 

 

 β) Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «10. «Επαγγελματικός προσανατολισμός»: Το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, 

διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και 

συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά 

αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την 

προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.». 

 

 γ) Στην παράγραφο 9 μετά τις λέξεις «Διά βίου συμβουλευτική» προστίθεται η λέξη 

«σταδιοδρομίας». 

 

 δ) Προστίθενται παράγραφοι 19, 20, 21, 22 και 23 ως εξής: 

 

 «19. «Επαγγελματική Συμβουλευτική»: Η καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην 

προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά 

προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα. 

 

 20. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι 

μελετούν κατ` ιδίαν κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή και 

οπτικοακουστικό ή και ψηφιακό, που συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό μελέτης, ενώ 

υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή σύμβουλο. 

 

 21. «Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση»: H εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα, 

σύγχρονα ή και ασύγχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, 

μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθμό κατάλληλα 

διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα, ενώ υποστηρίζονται, 

καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή-σύμβουλο. 

 

 22. «Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία συνδυάζεται η διά 

ζώσης με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

 23. «Πιστοποίηση Εκροών των Κ.Δ.Β.Μ.»: Η εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης των 

αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Ένα και Δύο, οι οποίοι έχουν 
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ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων.». 

 

 3. Ο ν. 4186/2013 (Α` 193) τροποποιείται ως εξής: 

 

 α) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

 

 αα) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 

εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ανωτέρω 

φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα όπως:». 

 

 ββ) Στην παράγραφο 3 προστίθενται περιπτώσεις ια` και ιβ` ως εξής: 

 

 «ια) τα θέματα που αφορούν το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των παρεχόμενων 

προγραμμάτων, καθώς και την πρακτική άσκηση ή και τη μαθητεία, ιβ) τα θέματα 

οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα θέματα εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών 

μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό θέμα.». 

 

 β) Μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 «Άρθρο 24Α 

 

 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

 

 1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: 

 

 α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 

 

 β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, 

 

 γ) επαγγελματικό προσανατολισμό, 

 

 δ) επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Διακρίνονται σε επιπέδου 

 

 Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή. 
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 2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρητικό και, όταν 

απαιτείται, εργαστηριακό μέρος και η δι- άρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η 

πιστοποίηση των προγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την 

εποπτεία της εφαρμογής τους. 

 

 3. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και υλοποιείται εξ 

ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο κατάρτισης. Η 

πρακτική άσκηση μπορεί να αμείβεται από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί 

υποχρέωση η εκ μέρους του εργοδότη ασφάλιση των καταρτιζομένων για εργατικό ατύχημα. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα 

που αφορούν την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές στην πρακτική άσκηση. 

 

 4. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση 

των εξής βεβαιώσεων: 

 

 α) «Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» για τους εκπαιδευόμενους, οι 

οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 β) «Βεβαίωση Επιμόρφωσης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν 

επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι που 

αποκτούν βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση γενικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που 

διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση επάρκειας» 

σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής. 

 

 5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπονται: 

 

 αα) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις 

πιστοποίησης, 

 

 ββ) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, 

 

 γγ) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, 
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 δδ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων, 

 

 εε) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, 

 

 στστ) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 για τη 

διενέργεια των εξετάσεων στις οποίες εμπίπτει μεταξύ άλλων και η εισήγησή της στο Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και 

αφορούν την πιστοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων 

Κ.Δ.Β.Μ., 

 

 ζζ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, 

της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, και ηη) 

κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα 

που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης όσων έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η συγκρότηση των οργάνων και 

των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

 

 β) Με την απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης καθορίζονται: 

 

 αα) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των 

ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, 

 

 ββ) οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

καθώς και οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. Για τη 

διαμόρφωση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά 

περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. 

 

 γ) Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι 

παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και ανατίθεται 

στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 η διενέργεια των εξετάσεων 

πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α`. 

 

 δ) Με την ίδια απόφαση της περίπτωσης α` καθορίζονται το σύστημα πιστοποίησης των 

προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την 

πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. 
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 6. Από "1.9.2020", τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. 

Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να παρέχουν και 

μη πιστοποιημένα προγράμματα.» 

 

 γ) Στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣΤ` οι λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ 

ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

 

 δ) Μετά το άρθρο 25 προστίθενται άρθρα 26 και 26Α, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

 «Άρθρο 26 

 

 Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης 

(Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.) 

 

 1. Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία 

των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που αδειοδοτούνται ως 

Κολλέγια, Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και Δύο, ύστερα από προηγούμενη πρόσκλησή τους για 

υποβολή των απόψεών τους, διοικητική κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση του 

Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, ύστερα από εισήγηση του 

προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης αποτελούν τους φορείς ελέγχου των 

ανωτέρω φορέων. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που διεξάγουν ελέγχους 

οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως την εντολή 

ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως το δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται: 

 

 α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο 

που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία, ββ) να εφοδιάζουν τους ελεγκτές με τα 

ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 

 

 3. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Κανονισμό 

Λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των 

ελεγκτικών οργάνων, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων, 

καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 25Α και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγματα 

των εντύπων, εκθέσεων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο. 

 

 4. Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει 

Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναγράφονται: 

 

 α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη, 

 

 β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και 
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 γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο 

που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Αν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, 

γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση Ελέγχου 

κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό 

όργανο. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση 

Ελέγχου. 

 

 5. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αμελλητί και σε αυτόν που τον αφορά, με την επισήμανση 

ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται με 

αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου 

Μάθησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των 

απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και 

κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. 

 

 6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν θίγουν άλλες κυρώσεις 

που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 Άρθρο 26A 

 

 Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης 

 

 1. Οι προβλεπόμενες παραβάσεις με τις κυρώσεις τους είναι οι εξής: 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

                                                                           ΠΡΟΣΤΙΜΟ            ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

                                                                           (ποσά σε €)           ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ 

                                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                                                                           ΚΟΛΛΕΓΙΟ             (ΚΟΛΛΕΓΙΟ, 

                                                                           Ι.Ε.Κ.                     Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.) 

                                                                           Κ.Δ.Β.Μ. 

 

Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των                                              Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση 

παρεχόμενων από τους φορείς μη                                                της εγκατάστασης και αφαίρεση 

τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς                                                          όλων των σχετικών επιγραφών 

σχετική άδεια                                                      50.000 € 

 

Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των                                             Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση 

παρεχόμενων από τους φορείς μη                                                της εγκατάστασης και αφαίρεση 

τυπικής εκπαίδευσης ύστερα από                        50.000 €           όλων των σχετικών επιγραφών 

ανάκληση άδειας σύμφωνα με το ν. 4093/2012 
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Παράβαση εκ μέρους του φορέα των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας σύμφωνα με το 

ν. 4093/2012, εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται κατά τη                     30.000 €           Οριστική 

ανάκληση της άδειας 

διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26Α 

 

Παράβαση των προϋποθέσεων αδειοδότησης σύμφωνα με το ν.4093/2012 ύστερα από 

υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης ή τροποποίησης.                                

Οριστική ανάκληση της άδειας 

 

Παράλειψη ορισμού και δήλωσης στην                                          Υποχρέωση ορισμού αμελλητί 

εποπτεύουσα αρχή του διευθυντή, του               2.000 €              διευθυντή, υποδιευθυντή και 

υποδιευθυντή και του λοιπού                                                         λοιπού διοικητικού προσωπικού 

διοικητικού προσωπικού 

 

Παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

του φορέα.                    3.000 €              Άμεση θεραπεία της παράβασης 

 

Παροχή προγραμμάτων που δεν                        5.000 €           Άμεση διακοπή των προγραμμάτων 

έχουν πιστοποιηθεί από τον                    (αφορά αποκλειστικά    (αφορά αποκλειστικά τα 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (όπου αυτό απαιτείται)        τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2)         Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2) 

 

Παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων εκπαίδευσης                                            

Άμεση διακοπή της παροχής 

και κατάρτισης                                               5.000 €                  των εν λόγω υπηρεσιών 

 

Υλοποίηση προγραμμάτων με όρους               3.000 €                  Άμεση θεραπεία της παράβασης 

που αποκλίνουν από το πιστοποιημένο,    (αφορά αποκλειστικά   (αφορά αποκλειστικά τα 

από τον ΕΟΠΠΕΠ, πρόγραμμα                    τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2)     Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2) 

 

Μη τήρηση των προβλεπόμενων για τους φορείς αρχείων και εντύπων, καθώς και μη 

υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων στοιχείων                                                       

1.000 €                   Άμεση θεραπεία της παράβασης 

 

Μη υποβολή στη Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. των προβλεπόμενων στοιχείων ή μη καταχώρηση των 

προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.                           

3.000 €                  Άμεση θεραπεία της παράβασης 

 

Παράνομη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σπουδών                                  10.000 €                  

Άμεση θεραπεία της παράβασης 

 

Παρεμπόδιση άσκησης εποπτείας                                                Αν επαναληφθεί η ίδια παράβαση, 

από την εποπτεύουσα αρχή                         10.000 €                 ανακαλείται η άδεια 

 

 2. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση 

όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος 
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του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο 

αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο φορέας. 

 

 3. Αν ο υπόχρεος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν 

της σχετικής απόφασης, προβεί σε καταβολή του προστίμου και προσκομίσει αποδεικτικό 

καταβολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταβολή, στην αρμόδια υπηρεσία της 

Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. 

Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

 

 4. Τα διοικητικά πρόστιμα εξοφλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή διά ηλεκτρονικής διαδικασίας 

σε πληροφοριακό σύστημα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α` 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία 

ηλεκτρονικής καταβολής του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

 

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

 

1. Με το άρθρο 32 αντικαθίσταται η παρ. 5 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 

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 
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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.». 

 

  «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. 
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   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, 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.». 

 

«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.». 

 

2. Με το άρθρο 33 τροποποιείται η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 

41), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 11 

 

«1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον 

ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 
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1ης.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της 

φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι 

προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από 

τη φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους 

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 

φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και 

καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε 

λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής 

τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση: 

 

 i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου που συμμετέχει στη φαρμακευτική 

δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) της παρ. 1α, η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που 

αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των 

συνταγών, 

 

 ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου της παρ. 1α στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής 

λίστας, 

 

 iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον 

συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, 

 

 iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου της παρ. 1α με το μερίδιο αγοράς που κατείχε 

στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, 

 

 ν) κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων 

ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά 

εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε. Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας 

κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό 

κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων κάθε 

φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε 

λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που οφείλει 

να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων που 

συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με 

το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. 

Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται μετά τον 

ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του 2013 ή 

το rebate του ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013. 

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα 
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ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 

αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται 

στις περιπτώσεις των Κ.Α.Κ. που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές 

αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε 

περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες 

διατάξεις και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back που τους αναλογεί. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου 

τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής 

της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012 και των κείμενων υπουργικών 

αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. δεν συμμορφώνονται με 

τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back. 

 

 Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία 

υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού 

επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό 

του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής 

δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή προκύπτει αφότου 

αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate 

όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 

3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές 

εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται 

στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής 

δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής 

κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του 

ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό 

τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής 

δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους 

ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική 

εφαρμογή τους.». 

 

β. Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλααων 

φαρμάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων 

εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά 

είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επί μέρους 

Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί. 

 

 γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α` και β` του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα 

από την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α` 31), όπως ισχύει κάθε φορά. 
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 «δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτοδικαίως συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς 

Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του.» 

Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους Κατόχους Αδειας 

Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ιδίου, του προηγούμενου και του 

επόμενου έτους». 

 

«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2018. 

 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

διάταξης αυτής που αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται 

να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο α` του παρόντος.» 

 

 «στ. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή 

φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 

«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 

δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), 

ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από 

τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια (510.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 

τα δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα 

επτά εκατομμύρια (67.000.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 

«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 

δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), 

ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια (580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία 

τετρακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (485.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα 

δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο 

εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

«Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του 

οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται στα 

πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια πενήντα 

πέντε εκατομμύρια (455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεκατρία 

εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ αφορούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο 

εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ αφορούν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» 

 

 Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ 

γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Ο υπολογισμός και η επιβολή 

του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά 

φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Γ ια τα δημόσια νοσοκομεία εκτός των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής δύναται να γίνεται 

σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόμενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για 
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τις οποίες το επιβαλλόμενο ποσό είναι ίσο ή μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ανά εξάμηνο 

και από φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. 

 

 Η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται 

από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά έσοδο των 

νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από 

τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται με οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών 

προϊόντων. Στην περίπτωση του συμψηφισμού για το εν λόγω έσοδο εκδίδεται από τις 

φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό 

συμψηφισμού με τη μορφή ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου για το σύνολο των τιμολογίων 

που αναφέρονται σε αγορές πέραν του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης για τη 

συγκεκριμένη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής. Το εν λόγω 

ειδικό παραστατικό δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρμακευτικού υλικού 

δεδομένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback). 

 

 Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης βάσει των 

οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκομείο το ποσό επιστροφής, καθώς και διαφορές επί των 

επιβαλλόμενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συμψηφίζονται σε επόμενη 

εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 

(clawback) ή σε μελλοντικές συναλλαγές.». 

 

«ζ. Το συνολικό ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που καταβάλλεται από Κατόχους 

Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες δύναται 

να συμψηφίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (Α` 167), 

με το ποσό που αντιστοιχεί σε: α) ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένων των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι οποίες συνδέονται άμεσα με 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης στόχευσης και αιτιολογίας, β) 

ποσοστό επί των δαπανών που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή 

υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 

 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας 

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς κάθε ζήτημα σχετικό με την 

εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας διάταξης.» 

 

 2. Στην ανωτέρω διάταξη στ.1. εμπίπτουν όλες οι φαρμακευτικές δαπάνες που δεν 

περιλαμβάνονται στον ισχύοντα κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. 

 

 3. Οποιαδήποτε υπέρβαση των δημόσιων δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα πάνω 

από το όριο δαπανών του έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η δαπάνη, δεν 

επιτρέπεται και θα επιστρέφεται αυτόματα. 

 

 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία θα εκδοθεί έως τις 10.12.2015, καθορίζεται 

κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.» 
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3. Με το άρθρο 34 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο πρώτο 

Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος 

κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό 

 

  1. «Εισάγεται στο χώρο της υγείας Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 

(Συ.Κ.Ν.Υ.).» 

  Είναι καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών 

εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται. 

 

  2. Το Σ.Α.Ν.: 

 

  α) καταλαμβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, με εξαίρεση αυτές που 

αφορούν: 

 

  αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, 

 

  ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και 

 

  γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης, 

 

  β) βασίζεται στη μεθοδολογία του συστήματος Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG- 

Diagnosis Related Groups), 

 

  γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές 

υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό ασθενούς και 

 

  δ) συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει 

διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και 

συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, κατά το στάδιο της 

πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου, και η μισθοδοσία των ιατρών. 

 

«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε 

συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτό και από την 31η Δεκεμβρίου 

2017 έως την 30η Ιουνίου 2018, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως 

ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται η 1η Ιουλίου 2018. 

 

   Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 1η Ιουλίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν 

παράλληλα με το Συ.Κ.Ν.Υ. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον 

καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 
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   Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιουλίου 2018, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε 

άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών 

νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε 

δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2017, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα 

νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα 

νοσοκομεία που εντάσσονται στο Συ.Κ.Ν.Υ.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω 

Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ., σε 

περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του 

προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των 

δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Συ.Κ.Ν.Υ. ορισμένου τύπου ασθενειών 

και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου 

συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών 

προβλημάτων.» 

 

  4. Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες 

συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο 

ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους και οι 

οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., μπορεί να καθιερώνονται με κοινή 

απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών της προηγουμένης παραγράφου, πρόσθετες 

οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές. 

 

 «5. Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ. 

συστήνεται με το άρθρο έκτο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης 

εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και 

Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο 

«ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..» 

 

  6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την 

Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου 

Κωδικών - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD - International Classification of Disease), η 

Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει [εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του 

παρόντος] προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση 

Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της 

με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. 

υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της 

Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. 

Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα 

επιλεγούν.» 
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4. Με το άρθρο 35 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α’ 194), 

το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο πρώτο 

 

Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος 

κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό 

 

  1. «Εισάγεται στο χώρο της υγείας Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 

(Συ.Κ.Ν.Υ.).» 

  Είναι καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών 

εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται. 

 

  2. Το Σ.Α.Ν.: 

 

  α) καταλαμβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, με εξαίρεση αυτές που 

αφορούν: 

 

  αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, 

 

  ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και 

 

  γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης, 

 

  β) βασίζεται στη μεθοδολογία του συστήματος Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG- 

Diagnosis Related Groups), 

 

  γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές 

υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό ασθενούς και 

 

  δ) συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει 

διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και 

συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, κατά το στάδιο της 

πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου, και η μισθοδοσία των ιατρών. 

 

«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε 

συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτό και από την 31η Δεκεμβρίου 

2017 έως την 30η Ιουνίου 2018, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως 

ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται η 1η Ιουλίου 2018. 

 

   Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 1η Ιουλίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν 

παράλληλα με το Συ.Κ.Ν.Υ. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 

132



133 
 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον 

καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

 

   Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιουλίου 2018, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε 

άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών 

νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε 

δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2017, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα 

νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα 

νοσοκομεία που εντάσσονται στο Συ.Κ.Ν.Υ.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω 

Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ., σε 

περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του 

προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των 

δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Συ.Κ.Ν.Υ. ορισμένου τύπου ασθενειών 

και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου 

συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών 

προβλημάτων.» 

 

  4. Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες 

συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο 

ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους και οι 

οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., μπορεί να καθιερώνονται με κοινή 

απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών της προηγουμένης παραγράφου, πρόσθετες 

οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές. 

 

 «5. Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ. 

συστήνεται με το άρθρο έκτο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης 

εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και 

Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο 

«ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..» 

 

  6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την 

Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου 

Κωδικών - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD - International Classification of Disease), η 

Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει [εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του 

παρόντος] προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση 

Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της 

με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. 

υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της 

Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. 
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Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα 

επιλεγούν.» 

 

5. Με το άρθρο 36 προστίθεται παρ. 1Α στο άρθρο 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται 

στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014, το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο δέκατο  

 

Καταστατικό της Εταιρείας 

 

  Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

[…] 

 

Άρθρο 3 Σκοπός 

 

  1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι: 

 

  «α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς 

αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, 

η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος 

Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων 

των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.» 

 

  β) Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των 

στοιχείων από το διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες 

νοσοκομειακές δομές. 

 

  γ) Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς. 

 

  δ) Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών 

Νοσοκομείων, επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG. 

 

  ε) Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής 

δαπάνης στην Ελλάδα. 

 

  στ) Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους 

τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα. 

 

  ζ) Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών 

στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία 

του Σ.Α.Ν.. 
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  η) Η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και μετά από κατάλληλη επεξεργασία η 

διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το Σ.Α.Ν. που ισχύει κάθε 

έτος. 

 

  2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: 

 

  α) Εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος 

DRG κατάλληλου για τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη 

διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

 

  β) Παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές έναντι 

αμοιβής. 

 

  γ) Αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. 

 

  δ) Συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας, 

ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει και συμμετέχει 

σε συνέδρια και σεμινάρια, διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και 

εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. 

 

  ε) Υλοποιεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των οποίων μπορεί 

να καθίσταται τελικός δικαιούχος. 

 

  στ) Προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του 

παρόντος Καταστατικού.» 

 

6. Με το άρθρο 37 στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται στο 

άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α’ 194), προστίθεται περ. ζ’, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

«Άρθρο δέκατο  

 

Καταστατικό της Εταιρείας 

 

  Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 

[…] 

 

Άρθρο 3 Σκοπός 

 

  1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι: 

 

  «α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς 

αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, 
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η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος 

Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων 

των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.» 

 

  β) Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των 

στοιχείων από το διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες 

νοσοκομειακές δομές. 

 

  γ) Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς. 

 

  δ) Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών 

Νοσοκομείων, επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG. 

 

  ε) Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής 

δαπάνης στην Ελλάδα. 

 

  στ) Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους 

τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα. 

 

  ζ) Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών 

στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία 

του Σ.Α.Ν.. 

 

  η) Η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και μετά από κατάλληλη επεξεργασία η 

διαμόρφωση της πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με το Σ.Α.Ν. που ισχύει κάθε 

έτος. 

 

  2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία: 

 

  α) Εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος 

DRG κατάλληλου για τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη 

διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων, σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

 

  β) Παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές έναντι 

αμοιβής. 

 

  γ) Αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. 

 

  δ) Συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας, 

ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει και συμμετέχει 

σε συνέδρια και σεμινάρια, διεξάγει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και 

εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. 
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  ε) Υλοποιεί ή συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των οποίων μπορεί 

να καθίσταται τελικός δικαιούχος. 

 

  στ) Προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του 

παρόντος Καταστατικού.» 

 

7. Με το άρθρο 39 προστίθεται παρ. 4α στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), το οποίο έχει 

ως εξής: 

 

«Άρθρο 12 

 

Διοικητική οργάνωση 

 

  1. Οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακρίνονται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές. 

 

  Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού διαρθρώνεται ως εξής: 

 

  α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων. 

 

  β) Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας. 

 

  γ) Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα στον Πρόεδρο. 

 

  δ) ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.ΚΑ. 

 

  2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό της 

δραστηριότητας και το συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους οργανικών μονάδων από 

τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την αποδοτικότερη, ουσιωδέστερη και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. 

 

  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές 

μονάδες: 

 

  α) Διεύθυνση Οικονομικών. Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού, του απολογισμού, καθώς και του ισολογισμού, τη μέριμνα για την 

τροποποίηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία και τις προμήθειες, τον 

προγραμματισμό της διάθεσης των πιστώσεων και την παρακολούθηση της οικονομικής 

διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών, την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του 

Οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των 

εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την άσκηση της ταμειακής 

διαχείρισης του Οργανισμού, το συντονισμό, τον καταλογισμό και την είσπραξη εσόδων του 

ποσοστού έκπτωσης («rebate») και του ποσού αυτόματης επιστροφής («clawback») και την 

εφαρμογή διορθωτικών μέτρων στις υπηρεσίες υγείας. 

 

137



138 
 

  β) Διεύθυνση Συμβάσεων. Η Διεύθυνση Συμβάσεων είναι αρμόδια για την κατάρτιση, τη 

σύναψη και τη διαχείριση συμβάσεων με τους παρόχους υγείας και την εισήγηση τους στο 

ΔΣ. του Οργανισμού. 

 

  γ) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης. Η Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρηματοδότησης, την ορθολογική αξιοποίηση 

των διατιθέμενων πόρων, τη μηχανογραφική επεξεργασία, τον οικονομικό-κλινικό έλεγχο, 

τον έλεγχο των αναγκαίων παραστατικών για τις δαπάνες υγείας, την ανάληψη, εκκαθάριση 

των δαπανών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. 

 

  δ) Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων. Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών 

Σχέσεων είναι αρμόδια για τη διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ελβετίας κατ` εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 

και (ΕΚ) 987/2009 και την ανταπόκριση στο ρόλο του Οργανισμού Σύνδεσης της Ελλάδας και 

του αρμόδιου Φορέα τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος. Είναι 

αρμόδια για την εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών περί προγραμματισμένης 

περίθαλψης ασφαλισμένων σε άλλο κράτος - μέλος και περί των δικαιωμάτων των 

διακινούμενων Ευρωπαίων ασφαλισμένων ως προς τις παροχές ασθενείας. Μεριμνά για την 

εφαρμογή της εναρμονισμένης στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγίας 24/2011/ΕΕ περί Διασυνοριακής 

Περίθαλψης και αποτελείτο Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας. Τέλος, είναι αρμόδια για τη 

διαχείριση των διμερών συμφωνιών/συμβάσεων μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης με σκοπό τη διευθέτηση ειδικών θεμάτων κατ` εφαρμογή των Κανονισμών και 

μεριμνά για την επέκταση υφιστάμενων διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 

και για τη σύναψη νέων συμβάσεων με τρίτες χώρες. 

 

 «ε. Διεύθυνση Προμηθειών. Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για την ομαλή 

λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών 

και υπηρεσιών, την αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων 

και αναλωσίμων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφάλιση των 

κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.». 

 

  3. Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας είναι αρμόδια 

για τον προγραμματισμό της δραστηριότητας και το συντονισμό της λειτουργίας των 

επιμέρους οργανικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη, 

ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. 

 

  Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται 

από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: 

 

  α) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι 

αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την καλύτερη αξιοποίηση του 
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ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνική υποστήριξη και τη μέριμνα για την καλύτερη λειτουργία 

του Οργανισμού. 

 

  β) Διεύθυνση Πληροφορικής. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την εισαγωγή, 

την εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό, την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων 

για στατιστική αξιολόγηση, τη σύνταξη μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ε.ΟΠ.Υ.Υ. και 

των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν. 

 

  γ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι 

αρμόδια για το σχεδιασμό και τον καθορισμό των αναγκών των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, 

μεριμνά για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων υγείας και τη διαχείριση κοινοτικών 

προγραμμάτων, για την κατάρτιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και την εποπτεία επί της εφαρμογής τους. 

 

  δ) Διεύθυνση Φαρμάκου. Η Διεύθυνση Φαρμάκου είναι αρμόδια για τον καθορισμό των 

διαδικασιών παροχής φαρμάκων και συναφών ειδών, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που 

αφορούν στη συνταγογράφηση και φαρμακευτική κατανάλωση για την έκδοση των οικείων 

αποφάσεων καταλογισμού είσπραξης υποχρεωτικών εκπτώσεων («rebate») και επιστροφής 

υπερβάλλουσας μηνιαίας διαφοράς («clawback»). Επίσης, είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας της σχετικής με τα φάρμακα και των 

Οδηγιών που παρέχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), την υποστήριξη 

των αρμοδίων Επιτροπών που κρίνουν την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού 

κόστους ή/και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισμό θεμάτων σχετικά 

με τη διαχείριση αυτών και τη διαχείριση της λειτουργίας των φαρμακείων του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., 

καθώς και τον έλεγχο εκκαθάρισης συνταγών. 

 

  4. Στον Πρόεδρο υπάγονται οι υπηρεσίες: 

 

  α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών 

Υποθέσεων ανάγονται στη νομική κάλυψη και η εκπροσώπηση γίνεται αποκλειστικά από τη 

νομική υπηρεσία του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών, στη γνωμοδότηση επί 

θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, στην παροχή νομικών οδηγιών και 

κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού, εφόσον αυτές ζητούνται, στη νομική 

επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών του Οργανισμού, 

στη νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού 

προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, στην παρακολούθηση της 

νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και η παροχή σχετικών οδηγιών 

προς τις Υπηρεσίες. Το Τμήμα τελεί υπό τη γενική εποπτεία του Γραφείου Νομικού 

Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 
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του ν. 3086/2002 (Α` 324), όπως ισχύουν, οι οποίες δεν θίγονται από τις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

«Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και Υγείας μεταφέρεται αριθμός δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής που 

υπηρετούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, των οποίων ο 

κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση 

δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη 

διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 

«β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του 

αυτοτελούς τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση 

της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.». 

 

  γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας παρακολουθεί τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, ενημερώνει τη διοίκηση και τις αρμόδιες 

υπηρεσιακές μονάδες. Επίσης, ενημερώνει το κοινό για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες 

του Οργανισμού, επιμελείται της σύνταξης και της προώθησης των ανακοινώσεων του 

Οργανισμού, καθώς και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων του. 

 

  δ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για 

την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του Οργανισμού, ύστερα από έγγραφη 

παραγγελία του Προέδρου. 

 

  ε) Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών. Το Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων 

και Καταγγελιών είναι αρμόδιο για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών των 

ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς επίσης και των συμβαλλομένων παροχών με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

«στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος 

ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, 

την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, 

τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.». 

 

   "Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του 

Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με δικηγόρους υπηρετούντες με 

έμμισθη εντολή, το αυτοτελές τμήμα νομικών υποθέσεων εκτελεί τη νομική κάλυψη και 

εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών και γνωμοδοτεί επί θεμάτων νομικής φύσεως 

που αφορούν τον Οργανισμό, εφόσον αυτές ζητούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με έγγραφο ερώτημα. Γ ια την προάσπιση των 
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συμφερόντων του Οργανισμού, μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας 

πλήρωσης των οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ανατίθενται κατά περίπτωση πάσης φύσεως 

δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού και σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται η διαδικασία της κατά τα 

ανωτέρω ανάθεσης σε συνεργαζόμενους ιδιώτες. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ. 80/2016. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

από συνεργαζόμενους δικηγόρους, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται 

κανονικά." 

 

  5. Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, όπου 

υφίστανται ως αυτοτελή τμήματα με αρμοδιότητα την προμήθεια, διαχείριση και διάθεση 

φαρμάκων και συναφών ειδών περίθαλψης. 

 

  Το φαρμακείο το οποίο στεγάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού αποτελεί το 

Κεντρικό Φαρμακείο του Φορέα. 

 

  6. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α` 157) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 6γ 

του ν. 4178/2013 (Α` 174), καταρτίζεται Οργανισμός μετά τη γνώμη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού, 

το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποφάσεις του, κατανέμει τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

περαιτέρω, τοποθετεί και αναθέτει καθήκοντα στο υφιστάμενο προσωπικό του. 

 

«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως 

τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

που προβλέπονται από το ν. 4316/2014 (Α`270), όπως ισχύει, τα όργανα διοίκησης του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας 

σε υπαλλήλους του Οργανισμού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα προς τούτο κατ’ 

εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 33 του ν. 3918/2011 

(Α` 32), όπως ισχύει. Στους κατά τα άνω οριζόμενους Προϊσταμένους καταβάλλεται το 

επίδομα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

4024/2011 (Α`27) από το χρόνο ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθμίσεις των δύο 

τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από το χρόνο δημοσίευσης του ν. 

4238/2014 (Α` 38) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 

8. Με το άρθρο 40 αντικαθίσταται το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 63), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο πέμπτο 

 

 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας 
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 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων 

προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας.» 

 

9. Με το άρθρο 41 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 54 

 

 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 

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 
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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.» 

 

10. Με το άρθρο 42 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) με την 

προσθήκη εδαφίου, το οποίο άρθρο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 35 

 

 Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία 

 

 «1. Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα 

του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» 

(εφεξής Τ.Κ.Α.), η οποία συνίσταται επί της τιμής παραγωγού και εισαγωγέα, όπως αυτή 

ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης 

των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μειωμένη κατά τα ποσοστά επιπρόσθετης έκπτωσης 

των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 

 

 2. Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και των αποκεντρωμένων μονάδων 

αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και 

όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής προμηθεύονται τα φαρμακευτικά 

προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκομειακής τιμής, όπως αυτή η τιμή εκάστοτε 

καθορίζεται στην ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Το ποσό της έκπτωσης του 5% ως άνω υπολογίζεται επί 

του τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα 

ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο 

διαγωνισμό, είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί 

της νοσοκομειακής τιμής. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται 

κατά τον τελικό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (rebate) που ορίζεται στην 

επόμενη παράγραφο. 

 

 «3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) υποχρεούνται κάθε τρίμηνο σε ποσό 

επιστροφής ίσο με το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προηγούμενου τριμήνου 

όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού 

προϊόντος, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: 

 

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210 6994830-32 ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ E-MAIL Ή FAX] 

 

   Ρ0, ορίζεται το τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολικών πωλήσεων, σε τιμές 

παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και 

μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. 
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   P0max, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολικών πωλήσεων του 

προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε 

φαρμακευτικού προϊόντος που λαμβάνει την τιμή 0,50. 

 

   pvmax, ορίζεται ως το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής όγκου των συνολικών 

πωλήσεων του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και 

μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,30. 

 

   PHCD, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής για φάρμακα όταν χορηγούνται από τα 

φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., λόγω της τιμής προμήθειάς τους σε 

Νοσοκομειακή Τιμή - 5%, το οποίο λαμβάνει την τιμή 0,133, όπως ορίζονται στην παράγραφο 

2 του παρόντος άρθρου. 

 

   PNew, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25, για νέα φάρμακα 

που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία 

και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 

είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είτε θα 

υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση β` 

της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 2010 (Α` 6). Το επιπλέον αυτό ποσό επιστροφής ισχύει 

μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται 

μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α` 252) και σε κάθε 

περίπτωση, κατ` ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους. 

 

   Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 

3816/2010. 

 

   αί, συντελεστές της εξίσωσης που λαμβάνουν τιμές αο= 14, α1 = 2,5·10-6, α2 = 1·10-16. 

 

   βί, συντελεστές που προστίθενται στους αί, για τις ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων τα οποία 

δεν διαθέτουν γενόσημα ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική 

ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από 

την τιμή αποζημίωσης, οι οποίοι λαμβάνουν τιμές βο = 2,5, β1 = 1·10-6, β2 = 1,5·10-16. 

 

   Ι50, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει την τιμή 1 όταν φάρμακα τα οποία δεν 

διαθέτουν γενόσημα ή μία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή 

περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, με λιανική τιμή υψηλότερη από 

την τιμή αποζημίωσης, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. 

 

   INew, κατάλληλη δείκτρια συνάρτηση που λαμβάνει την τιμή 1 για νέα φάρμακα που 

βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία και 

εντάσσονται στη θετική λίστα αποζημίωσης, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του ν. 3816/2010, μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με 

την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 
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4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ` ανώτατο όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους, 

αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. Δεν λαμβάνουν την τιμή 1 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/ 

2010. 

 

   IHCD, κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαμβάνει τιμή 1 για φάρμακα που χορηγούνται 

από φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 

λόγω της τιμής προμήθειάς τους, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. 

 

   Χ, οι συνολικές πωλήσεις σε τιμές παραγωγού, του προηγούμενου τριμήνου όλων των 

συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος. 

 

   Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε Κ.Α.Κ. προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσοστού (Ρ0) με τις συνολικές πωλήσεις του προηγούμενου 

τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε 

φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζονται στη βάση της τιμής παραγωγού, όπως ορίζεται 

από τις υπουργικές αποφάσεις τιμολόγησης. 

 

«Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του 

προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. από το 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σύστημα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδουν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τα 

φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο σύνολό τους και τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. στο σύνολό τους, 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η κατανομή του ως άνω ποσού rebate 

θα γίνεται βάσει του μεριδίου της φαρμακευτικής δαπάνης εκάστου Νοσοκομείου για κάθε 

φάρμακο, επί του συνόλου της δαπάνης του συνόλου των Νοσοκομείων για το φάρμακο 

αυτό.» 

 

Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο 

τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και 

για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουάριου του επόμενου έτους. Η είσπραξη των εν λόγω 

ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών των φορέων, στα πλαίσια 

περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν διαθέτουν σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή σάρωσης συνταγών, το ποσό που υποχρεούται να 

αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 

προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, 

αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τον υπολογισμό του 

ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, 

ήτοι 80% - 20%.» 

 

  4. Η καταβολή του ποσού επιστροφής των παραγράφων 2 και 3 από τον Κ.Α.Κ. ή 

φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να γίνει είτε με απευθείας κατάθεση μετρητών στον 

λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του ΦΚΑ και του νοσοκομείου, είτε μέσω συμψηφισμού του 
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ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του νοσοκομείου προς τις 

φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων στα φαρμακεία τους. 

 

 5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συμψηφίζει με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου τα οφειλόμενα 

από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ποσά, 

που προκύπτουν από την υποχρέωσή τους επιστροφής (rebate) των παραγράφων 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου, με ισόποσες οφειλές του προς τους Κ.Α.Κ., από την προμήθεια 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τα φαρμακεία του, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τους 

συμβεβλημένους παρόχους και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς και 

Οργανισμούς καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Ν.Π.Ι.Δ.. και Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον μετά τον 

συμψηφισμό ως ανωτέρω, παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά 

την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν 

απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του 

Ε.Ο.Π.Π.Υ. έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των Κ.ΑΚ από το ποσό επιστροφής (rebate) 

που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνα- νται να 

εκχωρούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία 

έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε 

νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά 

απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. 

φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων 

προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων 

οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 

(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά 

εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική 

διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

προηγούμενων εδαφίων. 

 

 6. α) Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής των παραγράφων 2 και 3 

του παρόντος άρθρου, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

 

 β) Τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής 

διαγράφονται από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ.1 του άρθρου 12 του 

ν. 3816/2010. 

 

 γ) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική 

χρήση. 

 

 7. Για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και τα φάρμακα που εισάγονται 

μέσω ΙΦΕΤ, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής των 

επιστροφών του παρόντος. 

 

 8. Για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή 

μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές 

ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από 
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την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη 

συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του 

φαρμάκου. 

 

 9. Στην περίπτωση των φαρμάκων της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 

3816/2010, τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλει πέραν του 

rebate της παραγράφου 1 του παρόντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο 

αυτό από τα φαρμακεία του.». 

 

 

Μέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

 

Με το άρθρο 45 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α’ 166), το οποίο 

έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 13 

 

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών 

(3) ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, 

εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και 

δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους. 

 

 2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των 

Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ` εξαίρεση, ως 

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη 

στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, 

καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι 

δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις - 

ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.». 

 

  "3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή 

επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς 

άλλη διαδικασία." 

 

  "4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται 
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ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε 

χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων." 

 

 «Πριν να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση, κατανέμεται στους 

Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών 

Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των 

Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.». 

 

 "5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται: 

 

 α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου 

Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). 

 

 β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους έχουν τα ίδια δικαιώματα 

από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι στρατιωτικοί. 

 

 γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε 

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας." 

 

 "6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας 13, 14 ή 15 

ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. 

 

 β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας υποχρέωσης 

παραμονής. 

 

«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών 

πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας 

στρατιωτικής τους υποχρέωσης. 

 

 δ. Οταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, 

ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή 

καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών 

παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

 

 ε. Οταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

 

 στ. Οταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία. 
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 ζ. Οταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση 

της μονάδας που υπηρετούν. 

 

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν 

ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης β` της παραγράφου 14.». 

 

 7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται 

εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας 

ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά 

την ημερομηνία απόλυσης τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους α` και β` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παραπάνω 

αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο γ` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς 

τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον 

ενός έτους. 

 

 8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 

 

«9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν 

αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, 

από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή 

Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή 

επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής 

στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα 

από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου 

ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης τους από 

τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. 

 

 10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της 

ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) 

ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη 

των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του 

Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των 

ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα 
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με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του 

Πολεμικού Ναυτικού. 

 

 «11. Αναλόγως του κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίον ανακατατάσσονται ή 

επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξη- ράς, καθώς 

και σε μονάδες αερομεταφερόμενου Πεζικού του ίδιου κλάδου ή σε μονάδες της Διοίκησης 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα 

υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεμό- μενους 

σε τριακόσιους (300) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.» 

 

 12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, 

απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας 

δευτέρας 12. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων 

Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους 

αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

 

 13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι` αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς 

ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ` εφαρμογή του 

άρθρου αυτού.» 

 

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των 

Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό 

Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων 

Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον: 

 

 α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή 

μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους 

ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας 

αναληφθείσας υποχρέωσής τους, 

 

 β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως 

ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, που 

ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας 

υποχρέωσής τους.». 

 

«15. Η τριετής περίοδος της παραγράφου 1 μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη.». 

 

Μέρος Η: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών  

 

1. Με το άρθρο 47 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 101 
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Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

 

«1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που 

απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους 

ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 20182019 και 2019-2020, καλύπτουν τις δαπάνες 

αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.» 

 

 2. Αν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αδυναμία των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους 

προσώπων, οφείλεται στη μη ομαλή ροή χρηματοδότησης της Δράσης, οι δαπάνες 

μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να αντιμετωπίζονται επίσης από κάθε 

είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, τα οποία αναπληρώνονται κατά το μέρος 

της διενεργηθείσας δαπάνης, όταν περιέλθει η σχετική χρηματοδότηση, τηρουμένων των 

κείμενων περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεων.» 

 

2. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 τροποποιείται το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 

14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

«Άρθρο εικοστό πέμπτο 

 

 Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων 

 

 Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α` και β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής 

Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να 

απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την 

Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει 

με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω 

διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.» 

 

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 51 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 

(Α’ 127), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 375 

 

 Παράταση προθεσμιών 
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 1. Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), η ημερομηνία «30.6.2020» 

αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2021». Ειδικά για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), η προθεσμία παρατείνεται έως 

31.10.2020. 

 

 2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η 

οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με 

τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για τις 

περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η 

προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 

1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.8.2020.» 

 

4. Με την παρ. 2 του άρθρου 51 τροποποιείται με την προσθήκη εδαφίων η παρ. 2 του 

άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 51 

 

 Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη 

 

 1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων 

του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α` 136) και οι οποίες δεν 

κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των 

δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων 

προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να 

καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του 

οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν 

επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί 

μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται. 

 

 2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 

ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, 

μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι [31.3.2020], χωρίς την επιβολή 

προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους 

αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου 

υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020. 

 

«3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α` βαθμού, που αντιστοιχούν 

σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό 

διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, 

διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου 

εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από 

έλεγχο της υπηρεσίας.». 
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Β. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 50 καταργείται η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5 της από 

11.3.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), το οποίο άρθρο 5 έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 5 

 

 Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις 

 

 1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ 

Α και Β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και 

έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, 

των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που 

εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ` Γυμνασίου, δύνανται 

να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας 

των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους. 

 

 Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) 

ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο 

του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα 

απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου 

χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια. 

 

 2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν 

αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 

του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη 

δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη 

δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας 

άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την 

οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την 

αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση 

καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων. 
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 3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

 

 α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 

στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός 

αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ 

περιτροπής. 

 

 Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) 

ημερών ανά γονέα. 

 

 β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής 

άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που 

απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ 

αποστάσεως του άρθρου 4. 

 

 γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και 

απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της 

οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της 

ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η 

σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που 

δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο 

με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

 

 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

 

 δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια 

των τέκνων. 

 

 4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν 

αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς 

ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του 

προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες 

μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του 

χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως 

πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου 

εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η 

εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου 

των δημοσίων υπηρεσιών. 

 

 Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της 

διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο 
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Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να 

παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων 

υπηρεσιών. 

 

 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που 

απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς 

αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η 

παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 

υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς 

είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν. 

 

 6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19», 

δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 

φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά 

στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ` εξαίρεση 

προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η 

δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

 

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο 

περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 

50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης 

αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας 

η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ` ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση της παρούσας δεν 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.». 

 

2. Με την παρ. 3 του άρθρου 50  καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’αρ. Δ1α/Γ.Π./οικ. 

53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3611), το οποίο έχει ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 

 

Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

 

1. Για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
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α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο του βρεφικού, 

βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού. 

 

β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, 

του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων. 

 

γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής. 

 

δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε 

επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό. 

 

2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 

13 της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που 

είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα 

με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό 

COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β' 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου 

κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, 

από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή 

παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. 

 

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2, 

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση 

υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.» 
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  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

 

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 

εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη 

στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 

9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων 

 

Πίνακας περιεχομένων 

Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157) 

Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

           Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – 

εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

           Άρθρο δεύτερο – Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

     Mέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

           Άρθρο τρίτο – Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

           Άρθρο τέταρτο – Χρήση προϊόντων δειγματισμού  

     Mέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

          Άρθρο πέμπτο – Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ 

          Άρθρο έκτο – Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού 

προσωπικού ΕΟΔΥ – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020 

          Άρθρο έβδομο – Απασχόληση προσωπικού Κινητών Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης 

          Άρθρο όγδοο – Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 

13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 
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          Άρθρο ένατο – Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού 

– Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 

          Άρθρο δέκατο – Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές 

Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19  

          Άρθρο ενδέκατο – Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19 

          Άρθρο δωδέκατο – Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID – 19 και 

δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου 

           Άρθρο δέκατο τρίτο – Διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ και έκτακτη 

ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας  

           Άρθρο δέκατο τέταρτο – Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ 

           Άρθρο δέκατο πέμπτο – Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών  

           Άρθρο δέκατο έκτο – Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων 

     Mέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

           Άρθρο δέκατο έβδομο- Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

     Μέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

           Άρθρο δέκατο όγδοο – Παράταση ισχύος συβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών 

           Άρθρο δέκατο ένατο – Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID – 19   

     Mέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

          Άρθρο εικοστό – Έναρξη ισχύος 

Άρθρο 2 - Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. « Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 

αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά 

τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161)  

Μέρος Α΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

          Άρθρο πρώτο – Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού 

έργου από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) 

          Άρθρο δεύτερο – Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την 

αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών  
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          Άρθρο τρίτο – Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

    Μέρος Β’ : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

          Άρθρο τέταρτο – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών 

από την πανδημία του κορωνοϊού  

          Άρθρο πέμπτο – Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών 

μονάδων 

          Άρθρο έκτο – Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού   

    Mέρος Γ΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

         Άρθρο έβδομο – Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης 

και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και 

ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς υπό όρους  

         Άρθρο όγδοο – Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας  

    Mέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

          Άρθρο ένατο – Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες 

διενέργειας ελέγχων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 

19  

          Άρθρο δέκατο – Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

για την κάλυψη  έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 

19  

    Μέρος Ε΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

          Άρθρο ενδέκατο – Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις 

πλημμύρες της 8ης και της 9ης Αυγούστου 2020 

          Άρθρο δωδέκατο – Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων 

προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 

    Μέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

         Άρθρο δέκατο τρίτο – Έναρξη ισχύος 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

      Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

            Άρθρο 3 - Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, 

μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων 

ναυτικών 
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            Άρθρο 4 - Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων 

κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών 

            Άρθρο 5 - Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ 

επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 

            Άρθρο 6 – Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 

            Άρθρο 7 – Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης 

            Άρθρο 8 – Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας ΑΕ 

            Άρθρο 9 - Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ 

       Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

             Άρθρο 10 – Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, 

λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ΄οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 

             Άρθρο 11 - Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -

19 

             Άρθρο 12 – Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε 

τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα 

             Άρθρο 13 – Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

             Άρθρο 14 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο 

             Άρθρο 15 – Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών 

και τουριστικών συνοδών 

             Άρθρο 16 – Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται 

σε αναστολή και εποχικούς εργαζομένους 

             Άρθρο 17 – Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 

             Άρθρο 18 – Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω του κορωνοϊού COVID 19 

             Άρθρο 19 – Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου 

μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου 

             Άρθρο 20 – Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών 

             Άρθρο 21 – Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του ν. 

4706/2020 
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             Άρθρο 22 – Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του 

Ο.Α.Ε.Δ. 

             Άρθρο 23 –  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την 

προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές 

       Mέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

            Άρθρο 24 - Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το 

διδακτικό έτος 2020-2021 

            Άρθρο 25 - Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της 

πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 

            Άρθρο 26 - Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020 – 2021 

            Άρθρο 27 - Θέματα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών 

            Άρθρο 28 - Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 

3870/2010 (Α΄138) 

            Άρθρο 29 - Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συμμετοχής 

εκπαιδευτών σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης 

            Άρθρο 30 - Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών Κέντρων 

Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

       Mέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

            Άρθρο 31 - Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 

φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας 

            Άρθρο 32 - Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής 

            Άρθρο 33 - Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης 

            Άρθρο 34 - Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει 

ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό 

            Άρθρο 35 - Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγμένης εθνικής 

Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων – Τροποποίηση άρθρου πρώτου  του ν. 4286/2014 

            Άρθρο 36 - Τροποποίηση του σκοπού της  «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..» 

            Άρθρο 37 – Τροποποίηση αρμοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» 

            Άρθρο 38 – Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των απαιτούμενων 

δεδομένων 

            Άρθρο 39 – Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ 
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           Άρθρο 40 -  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας 

           Άρθρο 41 – Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών 

νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας 

            Άρθρο 42 – Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται 

την εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων 

       Mέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

            Άρθρο 43- Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19 

       Mέρος ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

            Άρθρο 44 - Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών 

λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

       Μέρος Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

            Άρθρο 45 - Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο 

       Μέρος Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

            Άρθρο 46 – Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών 

και παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

            Άρθρο 47 – Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής» 

            Άρθρο 48 – Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας 

            Άρθρο 49 – Παραπεμπτικό για την διαπίστωση της κατ΄ εξαίρεση υποχρεωτικής 

παραμονής κατ΄ οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου 

και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας 

            Άρθρο 50 – Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους 

            Άρθρο 51 – Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης 

τετραγωνικών 

       Μέρος Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

             Άρθρο 52 - Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών 

συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

       Μέρος Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

            Άρθρο 53 - Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας 

       Mέρος ΙΑ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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            Άρθρο 54 – Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

            Άρθρο 55 - Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού 

"Τουρισμός για όλους" 

       Mέρος ΙΒ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

             Άρθρο 56 – Έναρξη ισχύος 

      

 

 

 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157) 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 157 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 

διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 

9Α, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του 

άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Άρθρο πρώτο 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται 

σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«Άρθρο 124 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται 

σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, 

εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων 

μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε 

άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή 

συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για 

πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 

τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και 

πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.» 

 

Άρθρο δεύτερο 

Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής:  

«β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-

εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή 

περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο 

ή μέρος του προσωπικού τους.» 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο τρίτο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), για τη δυνατότητα 

χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 

31η Δεκεμβρίου 2020. 
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Άρθρο τέταρτο 

Χρήση προϊόντων δειγματισμού 

Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο δέκατο ένατο 

Προϊόντα δειγματισμού 

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε 

καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην 

περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον 

υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται 

από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών 

σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν 

επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» 

νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη 

δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 

παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων 

(500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116).» 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο πέμπτο 

Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από 

τη δημοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να 

απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης 

ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με 

μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για 

την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. 
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Άρθρο έκτο 

Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - 

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020 

Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (A΄ 140) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις 

έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων 

και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 

δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από 1ης 

Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία 

λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των 

συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των 

ανωτέρω συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 

λογίζονται ως νόμιμες.» 

 

Άρθρο έβδομο 

 Απασχόληση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης 

Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 

83), και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ή που 

προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 

 

Άρθρο όγδοο 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020  

Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«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 31 

Δεκεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα 

Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, 

ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους, 

γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους 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 
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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 του παρόντος σε διαδικασία επιλογής 

πλήρωσης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται σύμφωνα 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 αρμόδιου διευθυντή της κλινικής ή του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου ή του Κέντρου 

Υγείας, αντιστοίχως, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄. 

Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με 

απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει το νοσοκομείο ή 

το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

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 31 

Δεκεμβρίου 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 του παρόντος σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων 

ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την 

εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα 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 του παρόντος, εγκρίνεται 

με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, 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 ή αντίστοιχο 

αίτημα του Δ.Σ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατ’ 

εφαρμογή του παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των Υ.Πε..» 

 

 

 

167



 

Άρθρο ένατο 

Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της 

παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020  

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού 

ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς 

διενέργειας εξετάσεων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστημα από την 

1η Μαρτίου 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί 

προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους 

δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων με μόνο παραστατικό 

το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου, που παρέχεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως προς τον αριθμό των αποζημιούμενων 

εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης.» 

 

Άρθρο δέκατο 

Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

1. Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε 

ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19 μπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως 

Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η 

πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) 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 για την αντιμετώπιση 

των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με 

τον ορισμό των Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα 

νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό συναφές ζήτημα για 

την εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών.  

 

Άρθρο ενδέκατο 

Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 

Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της 

άμεσης κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση 

δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, συμβατών με 

μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς 

προς το ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να 

διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
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αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες 

προμήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση 

όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων από την ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και 

από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η 

πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων. Η 

σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη 

αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.  

 

Άρθρο δωδέκατο 

Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου  

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει πρόσβαση στο σύνολο των 

πληροφοριών του Μητρώου Ασθενών COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτήτων 

αναζήτησης της σχετικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης που 

υλοποιείται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη 

Νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα από σχετικές πηγές, όπως ιδίως 

νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του 

Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο 

την πληρέστερη συμπλήρωση του Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων 

σε πεδία της πλατφόρμας, όπως η περιοχή κατοικίας και το αποτέλεσμα του εργαστηριακού 

ελέγχου. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για 

Λοιμώδη Νοσήματα και της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ δύναται να 

καταχωρεί αποδεδειγμένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών υπόχρεων προς καταχώρηση στο 

Μητρώο, ως προς τα οποία έχει λάβει αρμοδίως γνώση στο πλαίσιο της δράσης του. Τη 

δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου έχουν και τα μέλη της επιτροπής λοιμώξεων κάθε 

νοσοκομείου ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-19.  

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ και έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ 

λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας 

1. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει προσωρινά, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως 

νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμό Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, που έχει στην κατοχή του 

οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που έχει αποτελέσει 

αντικείμενο δωρεάς για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, αποκλειστικά 

και μόνο προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.  
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2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 1 αφορά προσωρινή διάθεση 

δωρηθέντων, για την έκδοσή της απαιτείται προηγούμενη δικαστική άδεια που χορηγείται 

από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας με αντικείμενο την 

προσωρινή μεταβολή της διάθεσης των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοινωφελή σκοπό 

με επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας. Η αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση. Δυνατή είναι η 

χορήγηση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατά το 

άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά από την παρέλευση του χρονικού 

διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ο διατεθείς εξοπλισμός αποδίδεται ελεύθερος 

παντός δικαιώματος στον φορέα στον οποίον ανήκει κατά κυριότητα ή υπέρ του φορέα στον 

οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη βούληση του δωρητή του.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις 

(3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται εκτάκτως κλίνες 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά 

δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο, για 

την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση 

ανάπτυξης των ανωτέρω κλινών, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας από οποιαδήποτε 

άλλη συναρμόδια αρχή, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών 

για τη δημιουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ μόνιμης εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και για 

ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων 

υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του δεκάτου τετάρτου άρθρου. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ 

Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:  

«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 

υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν 

από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων 

κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, 

εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (β) του 

άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του 

προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών 

Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από 

υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών: 

α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου. 

β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, όπου 

αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία. 

γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, 

περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι: 

i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, 
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ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και 

iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β 1843). 

δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου 

συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται. 

ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.  

στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε κλίμακα 

1:100 ή 1:50. 

ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά 

στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.  

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών 

από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά περίπτωση 

τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά.» 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών 

Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών 

Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης 

τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων 

Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (A΄ 54) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Kάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων 

προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει 

τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, 

ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα 

με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, 

όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει 

όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται 

αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο 

αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει 

αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί 

διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. 

2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη, ανά κατηγορία 

απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής 

συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση 

αντιβιοτικών φαρμάκων. 
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3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου 

χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα 

αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. 

5. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική 

οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ΄ 

γενεάς από του στόματος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει 

κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται 

αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη 

χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου 

προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη 

συνταγή επί διετία. 

6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020.» 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις 

προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων 

τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται 

να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής 

αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο 

λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.» 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις δομές 

φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών 

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), 

που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 

Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει της από 

10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 28), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
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ν. 4681/2020 (Α΄ 74), και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του άρθρου 195 

του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν για δράσεις που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας 

προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους 

αποσυμφόρησης των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών. Οι 

ως άνω δράσεις εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εικοστό 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

 

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 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, 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.» 
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Άρθρο 2 

Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. « Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών 

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά 

τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α 161)  

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των 

αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες 

της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 161 Φύλλο της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 

μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την 

ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020 

 

 

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. 
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                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Άρθρο πρώτο 

Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον 

Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) 

1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της 

παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) δύναται να συνάπτει 

στην περιοχή αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), (β) μίσθωσης λεωφορείων και 

(γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επαγγελματίες οδηγούς. 

2. Οι συμβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του άρθρου 269 

του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής 

προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των 

σχετικών συμβάσεων. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών  

1. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, όπως αυτών που προκύπτουν από τα μέτρα που 

λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να γίνουν 

προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι 

ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως 

οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., 

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας 

γίνονται με ευθύνη των οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων 

του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 

2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280). 

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης 

του οικείου φορέα και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημέρα παραλαβής της εισήγησης του ενδιαφερόμενου φορέα, άλλως 

θεωρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

α) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία και ανά φορέα 

απασχόλησης, 

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά κατηγορία προσωπικού. Ειδικά για τους 

οδηγούς απαιτούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 51/2012 (Α΄101), καθώς και 

τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), 
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γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), και 

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα 

δημοσίευσης της προκήρυξης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία 

περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα 

προσόντα, το όριο ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο 

(2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας για δέκα (10) ημέρες. 

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο οποίος τις 

αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων 

μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι 

προσωρινοί πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο 

Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των 

προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της 

δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ 

η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό 

πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του προηγούμενου 

εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα. 

4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν 

από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο 

φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας ενός (1) έτους, για την οποία συνάπτεται 

σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής 

υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα 

εκπαίδευσης ανά κατηγορία ειδικότητας. 

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της παρ. 4, διενεργείται έλεγχος 

καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον 

καταστατικό του οικείου φορέα.  

6. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου 

καταλληλότητας και επάρκειας προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 

Άρθρο τρίτο 

Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση 

του παρόντος, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να 

συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των 

λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της συντήρησης αυτών, 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η 

προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης υπολείπεται των τιθέμενων δια του άρθρου 235 

του ιδίου νόμου ορίων, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Άρθρο τέταρτο 

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του 

κορωνοϊού 

1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και 

την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας για λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη 

ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 

32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 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 2 του ν. 4682/2020  

(Α΄ 76), εφαρμόζεται αναλόγως. 

2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

μπορούν να επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 

(Α΄221). 

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του 

δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του 

σχολικού έτους 2020-2021.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 

Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) προστίθενται παρ. 3 και 4, ως εξής:  

«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με 

την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), καλύπτεται 

από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών 

μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται 

από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων 

εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.  

4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν 

τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού 

τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 

 

Άρθρο έκτο 

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών 

τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, 

επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι 

οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Άρθρο έβδομο 

Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη 

καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους 

1. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από 

επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα 

του παρόντος, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του 

έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 

του έτους 2019, οι οποίες είχαν ανασταλεί δυνάμει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ. (α) 

της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του  

ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 40 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), αναστέλλονται έως την 31η 

Οκτωβρίου 2020.  

2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που 

παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία 

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που 

τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν 

εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, 

εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που 

απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου, αναστέλλονται έως την 30η 

Σεπτεμβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων 

ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 
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β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα 

οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι 

οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 

2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 

τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν 

από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου, αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η 

έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια 

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 

του ν. 3259/2004, αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον 

πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο 

του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 

του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία 

πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν 

καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα 

πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 

αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη 

δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα 

εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα 

αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση 

διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων 

αναγκαστικής εκτέλεσης. 

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους 

ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων που εμφανίζουν 

μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 

85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι 

προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 

31η Οκτωβρίου2020. Η παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των 

αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν 

σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των 

αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δύναται να πραγματοποιείται μέσω 

ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος 

πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής 

της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, 
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προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην παρούσα αναστολή των 

προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση. 

4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για 

την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο 

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα 

πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 

αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι 

με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.  

β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς 

συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα η ανωτέρω διαβίβαση 

γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων 

79.90 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

 

Άρθρο όγδοο 

Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας 

Η παρ. 2 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), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α) 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.  

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δύνανται να εργάζονται με το σύστημα 

της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο 

μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού 

τηλεφώνου.  

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να 

παρασχεθεί εξ αποστάσεως. 

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), 

ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να 

μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. 

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο 

προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση 

εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
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στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, 

ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του 

COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών 

εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο 

χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του.  

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν 

εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των 

επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση 

της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.»  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Άρθρο ένατο 

Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

1. Για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με 

σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού των 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών, μέσω της διενέργειας 

τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει προς 

την Ελληνική Αστυνομία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού 

συσχετισμού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, και ειδικότερα: α) το 

ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο, γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή διεύθυνση 

κατοικίας (οδός - αριθμός - δήμος - ταχυδρομικός κώδικας) και ε) τη διεύθυνση προσωρινού 

περιορισμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας). 

2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1 διενεργείται βάσει των άρθρων 24 

και 26 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), 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 (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86). 

 

Άρθρο δέκατο  

Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), για την κάλυψη 

της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό 
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που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν 

ενενήντα δύο (192) άτομα.  

2. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην 

ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών 

κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην 

αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Για τους σκοπούς 

ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το 

ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα 

Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27). 

3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 

τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια 

απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία 

εφαρμογής του παρόντος, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Άρθρο ενδέκατο 

 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020 

1. Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή 

μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 χορηγείται 

έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου 

ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) 

ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση 

επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) ανά επιχείρηση. 

2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί 

είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα), είτε είναι επικαρπωτές, ή μισθωτές, 

εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των 

οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, β) οι 

επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι 

οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 με την προϋπόθεση 

ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που 

επλήγη ήταν σε λειτουργία. 

3. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) 

ως προς την αλήθεια του περιεχόμενου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και υποβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο www.gov.gr με χρήση 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά δύναται να 
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υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο, σύμφωνα με 

τις παρ. 1 και 2, ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της 

επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που 

αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το 

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το 

διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται με το 

διαβατήριο και την εν ισχύ άδεια παραμονής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών 

και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο αυτής. 

4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυση τόσο για την κύρια όσο και για τις 

δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται σε τρίτους με 

βραχυχρόνιες περιοδικές μισθώσεις. 

5. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 

1408/2013 και 717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των 

προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.  

6. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), 

από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 

την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος 

γνωστοποιείται στην Υπηρεσία, μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην 

πληγείσα κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του χορηγείται το 

ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης, που δηλώνει στην 

αίτηση που συνιστά κατά τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που σε τμήμα 

της πληγείσας κατοικίας φέρεται να στεγάζεται επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση 

υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις διακρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν 

η κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων. 

8. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, 

δεν δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της 

ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, η διαδικασία πληρωμής και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Ψευδής δήλωση, πέραν των 

προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του 

τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

10. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ 

ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται η προθεσμία να παρατείνεται για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

183



 

Άρθρο δωδέκατο 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις 

πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 

Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης 

ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, ορίζεται ως 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, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο  

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 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, 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.» 

184



 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

Άρθρο 3 

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας 

κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών 

1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και η οποία τροποποιήθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 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 και για τον μήνα Ιούνιο 2020, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 

εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται 

και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 

παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις 

του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην παρούσα 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 και 

δεύτερου 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.» 

 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«3. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον 

γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 

δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση 

εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το 

αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι 
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εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως 

αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου 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 της παρ. 

2 του ίδιου άρθρου.» 

 

3. Η υποπαρ.4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και η οποία 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4.α. 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 όσο χρόνο 

η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον 

μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την 

απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της 

παρούσας.» 

 

 

Άρθρο 4 

Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας 

κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών 

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

 

«6. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται 

να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά 

τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο 

έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Για την 

εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του 

μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των 

συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού 

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

ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά 

μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με 

απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε 

ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας. Τα οριζόμενα στην παρούσα 

ισχύουν, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, 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 
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ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»  

 

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

 

«4. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν αρχής γενομένης από τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της 

παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση της παρ. 6 του 

ίδιου 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 της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Η απαλλαγή από την καταβολή μέρους του 

συνολικού μισθώματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από το 30% του συνολικού μισθώματος. Για την εφαρμογή της παρούσας 

απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του 

μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων 

προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της 

δήλωσης του παρόντος.» 

 

3. Μετά την υποπαρ. 4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 

86), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), προστίθεται 

υποπαρ. 4.β. ως εξής: 

 

 «4.β. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την 

παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δύνανται να απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για όσο χρόνο η 

σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή αρχής γενομένης από τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Για την 

εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή 

και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος 

εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του 

Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, 

καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης της παρούσας.» 
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Άρθρο 5 

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 

1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 13 ν. 4690/2020 (Α΄ 104) μετά από τις λέξεις «σαράντα τοις εκατό (40%)» 

προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας 

μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού 

μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή 

δεν εισπράττεται κατ` επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης 

καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν 

εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την 

απαλλαγή από την καταβολή μέρους επί του συνολικού μισθώματος σε ποσοστό 

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μισθώματος, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄104) μετά από τη λέξη «τα» προστίθεται η 

λέξη «φυσικά», μετά από τις λέξεις «τουλάχιστον 40%,» προστίθενται οι λέξεις «ή εφόσον 

εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με 

διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 

2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε 

με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον 

εισέπραξαν κατόπιν συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με 

διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν 

δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών 

αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από 

ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και 

από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.» 

3. Η παρ. 2 τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020. 

 

Άρθρο 6 

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2020 αυξάνονται κατά έξι δισεκατομμύρια 

εβδομήντα έξι εκατομμύρια (6.076.000.000) ευρώ. Ειδικότερα: 

1. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του 

Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται ως εξής: 
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α) κατά τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό 

Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού». 

β) κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για 

δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» και  

γ) κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601003 «Πιστώσεις 

για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης». 

2. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1033 203 0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αυξάνονται ως εξής: 

α) κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2310501001 

«Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών 

κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου» και 

β) κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2310501002 

«Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών 

κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου». 

 

Άρθρο 7  

Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ενίσχυση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό των κατά τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ), των οποίων μειώνεται 

σημαντικά η ρευστότητα λόγω περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που 

εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του 

κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισμό της διασποράς του. Η απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου 

διατάκτη, που διατυπώνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών 

υπηρεσιών του φορέα του. 

2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ΦΓΚ με μεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ειδικού φορέα 1023 

711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020. 
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Άρθρο 8 

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ 

Η υποπαρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρμόζεται και για το 

προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), εξαιρουμένου του 

διοικητικού προσωπικού του φορέα. 

  

Άρθρο 9 

Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ 

 Στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: 

«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται επίσης οι παροχές που αφορούν στην ασφάλιση 

του προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά την άσκηση 

ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του.» 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

     Άρθρο 10 

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω 

περιορισμού του εργαζομένου κατ΄οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19  

1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή 

δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται: 

α) να καθορίσει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό, 

στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το 

σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 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), ή  

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), 

να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του 

ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες 

ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος 

των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.  

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως 

υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως 

πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, 

κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο 

χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη 

εργασία. 
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. 

2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του 

εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.  

 

 

Άρθρο 11 

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 

1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, 

βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής 

φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την 

ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση 

νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν 

στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.  

2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων 

τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο 

(1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των 

Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος 

της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα 

για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου 

Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην 

εφαρμογή της παρούσας.  

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή 

της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.  

4.Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση 

της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται 

κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 
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Άρθρο 12 

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και 

επισιτιστικά επαγγέλματα 

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και 

επισιτιστικά επαγγέλματα, oι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του 

τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου 

ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 

9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.» 

 

Άρθρο 13 

Χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.12.2020 μηχανισμός 

ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, 

που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.»  

2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της 

χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει 

να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα 

ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 

 

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο 

υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 

20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020  

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-

Αυγούστου 2020 

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 
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Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2  Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν 

είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια 

έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο 

κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).  

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) 

μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019, 

διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος 

επί τρία (3).  

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου–

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 

του 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).  

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-

Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών 

δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια 

δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 

λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος 

επί έξι (6).  

 

 ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2  Κύκλος εργασιών αναφοράς 
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Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και 

δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια 

τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν 

είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019, διαιρεμένο δια 

έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 

λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου 

τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος 

επί τα δύο τρίτα (2/3).  

Ιούλιος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του 

πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) 

και του δεύτερου τριμήνου του 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 

του 2019, διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.  

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του 

πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) 

και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 

του 2019, διαιρεμένο διά τρία (3). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα 

(4/3).  

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του 

πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) 

και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του 

τρίτου τριμήνου του 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των τριών τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 
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του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον 

Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 

μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των 

ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2  Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία 

υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-

Απριλίου 2020  

Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-

Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-

Αυγούστου 2020 

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2  Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, 

διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, 

διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση 

μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, 

διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 
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Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019, 

διαιρεμένο δια δύο (2). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 

Άρθρο 14 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που 

πλήττονται σημαντικά για τον μήνα Οκτώβριο 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, 

εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων 

μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε 

άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε 

αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση 

του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) 

ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. 

2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με 

βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που 

αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Σε αυτούς παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί 

του ονομαστικού τους μισθού. 

3. Η αποζημίωση της παρ. 2 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, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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.  

4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

5. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν 

τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η 

αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης 

Οκτωβρίου 2020.  

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε 

μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.  

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των μέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά 

από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 
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εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.  

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται. Με όμοια απόφαση 

δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, 

να παρατείνεται η ισχύς του και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την 

εφαρμογή του. 

 

Άρθρο 15 

Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών 

συνοδών 

1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (A΄ 76), είναι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020: 

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι 

εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 

artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής 

εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη 

διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.  

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων 

τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης 

ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη 

ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού. 

3. Η αποζημίωση της παρ. 2 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, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄167), 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.  

4.α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν 

υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς 

να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. 

β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης:  

i. με τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών 

και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, 

ii με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ξεναγών, 

iii με τα στοιχεία των τηρουμένων μητρώων δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

της υπ’ αριθμ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1547). 
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5. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 

των προσώπων της παρ. 1 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, ο 

τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος και οι 

προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και προβλέπονται τυχόν 

παράταση του μέτρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

 

Άρθρο 16 

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που τίθενται σε αναστολή και 

εποχικούς εργαζομένους 

1. Στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄161), προστίθενται εδάφια ως εξής:     

«Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 

άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ 

αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί 

σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Για τις 

ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 

επί του ονομαστικού μισθού των ανωτέρω εργαζομένων. Η δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων 

και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό. 

Η αποζημίωση της παρούσας 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, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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.       

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αρ. 

17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1779). 

2. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας, των άρθρων 

32, 34 και 37 του ν. 4690/2020 (Α΄104), του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), 

καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

3. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής: 

 «3. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών των παρ. 1 και 2 που δεν θα 

επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020 ή μέρος αυτής είναι 

δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5.» 

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής: 
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«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πληρωμή του 

συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) υπολογιζόμενου επί 

του ποσού των 534,00 ευρώ για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης και με πακέτο 

κάλυψης το ίδιο που είχαν ασφαλιστεί στην προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Για 

μικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534,00) με 

αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. 

Παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα 

αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και των λοιπών συναρμόδιων φορέων. 

Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2020 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 υποβάλλεται ως 

αυτοτελής μέχρι την 31η.12.2020, τελική ημερομηνία καταβολής και των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω 

εκπρόθεσμης καταβολής.  

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας 

της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό 

αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος ανεργίας.» 

 

Άρθρο 17 

Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 

1. α) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 

ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν 

στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο 

που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742). 

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις 

ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής 

σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική 

περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών 

Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, 

σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής 

απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. 

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις 

ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης 

καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 

υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. 

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το 

άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την 

προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή 

υπουργική απόφαση. 
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 18 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του 

κορωνοϊού COVID 19 

Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται μέχρι την 

31η.12.2020. Η υπερωριακή απασχόληση κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία όρια εργασίας που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 19 

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του 

κατώτατου ημερομισθίου  

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού ́ COVID-19, 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 Νοεμβρίου 2020. 

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαμβάνουν 

χώρα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

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 Ιανουαρίου 2021. 

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 31η Ιανουαρίου 2021.  

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. 

β΄ της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. 
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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 Μαρτίου 2021. 

 ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.» 

 

Άρθρο 20 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών  

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 έχει παραταθεί 

με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020. 

 

Άρθρο 21 

Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων δικαιούχων άρθρου 87 του ν. 4706/2020  

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν 

ως εξής: 

«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων 

μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με 

μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των 

παρακρατούμενων ποσών. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει 

ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 

έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούμενου 

εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο 

βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού 

Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή 

του παρόντος, ο τρόπος του συμψηφισμού, της παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των 

συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

διαδικαστικό ζήτημα.» 

 

 

Άρθρο 22 

Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. 

Οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που εμπίπτουν στο άρθρο 27 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως 

αυτές ερμηνεύτηκαν με το άρθρο 6 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77) και προσλαμβάνονται κατά 

προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, 

δύνανται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν αποκτήσει τυπικά 

προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ανώτερη εκείνης στην οποία 
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υπηρετούσαν, να εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης 

εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας 

αναγνωρίζοντας και την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του 

πτυχίου. 

 

Άρθρο 23 

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών οργάνων για την προστασία των 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν σε κλειστές δομές 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να συστήνονται 

συλλογικά όργανα με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 των 

φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των 

ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης συγκρότησής 

τους, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 24 

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 

2020-2021  

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 

2020-2021 δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου 

ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας για τις 

περιπτώσεις που α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της 

δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου 

κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια 

ζώσης, β) λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την 

πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων 

διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών 

αναπληρωτών και γ) μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να 

παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης. Οι προσλήψεις των περ. α) και 

β) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Οι 

προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. 

και διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να παρέχουν διδακτική υπηρεσία 

δια ζώσης, σύμφωνα με την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεκπαίδευσης. Οι 

συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με 

συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν κατά τη λήξη τους 
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εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η 

πρόσληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού μέτρου ως προς τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων ή η ανάγκη παροχής τηλεκπαίδευσης.  

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και β) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική 

πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. 

και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 

61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως 

προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συγκεκριμένες περιοχές πρόσληψης, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της 

παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι 

περιοχές, που δηλώνονται, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει 

δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του  

ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας. Η δήλωση προτίμησης της 

παρούσας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021. Κατά την υποβολή της 

αίτησης – δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις ομάδες 

αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως εκάστοτε ορίζονται για το 

προσωπικό του δημόσιου τομέα. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και 

κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν το κενό που καλύπτεται σύμφωνα με 

την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό μέτρο της 

περ. β) της ίδιας παραγράφου. 

3. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της περ. γ) της παρ. 1 καλούνται, με ειδική πρόσκληση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν 

ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 να 

υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή 

μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον 

διάρκειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση 

της παρούσας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Στις περιπτώσεις 

της παρούσας εφαρμόζονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2. Κατά την υποβολή 

της αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την περιοχή 

πρόσληψης που αντιστοιχεί στον τόπο των συμφερόντων τους. Κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται 

από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή 

πρόσληψης του προηγούμενου εδαφίου. Κάθε θέμα σχετικό με τους όρους παροχής 

τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο διδασκαλίας, ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά 

διαδικτυακό τμήμα και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται, καθορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της 

παρ. 1, αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του 

άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες 
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πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1, δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, 

σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) 

για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας 

περίπτωσης. 

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα κενά που προκύπτουν για λόγο 

συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες 

αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, 

καθώς και τις συναφείς ανάγκες σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου 

ωραρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των 

λειτουργικών κενών. Οι ανωτέρω ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αφού ληφθούν υπόψη τα τμήματα που 

λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, 

ειδικότητα ή άλλη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η τυχόν δεύτερη ειδικότητα των 

εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις 

εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν και η 

εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στις 

σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθμό των 

μαθητών, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις ανάγκες των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους που έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και, αφού 

αξιοποιήσουν το σύνολο των μέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικοποιούν, 

προβαίνοντας στις ενδεδειγμένες τροποποιήσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ο αριθμός των 

προς πλήρωση κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης 

εγκρίνεται με πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τα κενά που 

προκύπτουν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τα 

οποία έχουν καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και την έγκριση πίστωσης που παρέχεται 

από το αρμόδιο όργανο.  

6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν τους ζητείται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον αριθμό των μαθητών ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι εμπίπτουν στην 

περ. γ) της παρ. 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσδιορίζουν 

τον αριθμό των μαθητών, για την παροχή τηλεεκπαίδευσης στους οποίους δικαιολογείται 

πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και τους 

ομαδοποιούν. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και 

βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με βάση τον αριθμό των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου και την 

παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή 

της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. 
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8. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί 

αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν 

υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της 

πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από 

τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο. 

9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός 

αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς 

αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ` όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας 

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία 

είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος 

εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, 

σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου.  

10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα 

με τις περ. α) και β) της παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, 

σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία 

έχει τοποθετηθεί ή πάψει να ισχύει το ειδικό μέτρο ως προς τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. 

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ’ 

αριθμ. 104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 

3344), οι οποίες προσιδιάζουν στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του προηγούμενου 

εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης. 

12. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, καθορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Άρθρο 25 

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών 

αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή 

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19 

με τίτλο «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού προϋπολογισμού έως διακοσίων εκατομμυρίων 

(200.000.000) ευρώ, εκ των οποίων μέχρι το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) 
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ευρώ θα βαρύνει το έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό έως εκατόν είκοσι εκατομμύρια 

(120.000.000) ευρώ το έτος 2021. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει έργο, το οποίο 

εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό για τον σκοπό αυτό στη Συλλογική Απόφαση Έργων 

(ΣΑΕ) 445/2, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Άρθρο 26 

Καθορισμός ωρολόγιου εβδομαδιαίου προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

για το σχολικό έτος 2020 – 2021 

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για το σχολικό έτος 2020-2021 με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Άρθρο 27 

Θέματα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών 

1. Στον ν. 4692/2020 (A’ 111) προστίθεται άρθρο 125A ως εξής: 

 

«Άρθρο 125Α 

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ 

1. Η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 

9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) συνεχίζει τη λειτουργία της έως την περάτωση του 

έργου της για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος.»  

2. Το παρόν ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (12.6.2020). 

 

Άρθρο 28 

Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄138) 

Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον 

καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το μόνιμο 

προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους 

δήμους, ύστερα από έγκριση της επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280) που 

εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη 

καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στον 

μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 
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του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 

αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου 

δεύτερου του 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία 

πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Ειδικά κατά την πρώτη 

εφαρμογή του παρόντος, το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. 

προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων – προσληπτέων οι 

οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων δήμων, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 3324).»  

 

Άρθρο 29 

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση συμμετοχής εκπαιδευτών σε 

προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Από 1ης.9.2021 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, 

προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους 

πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»  

 

Άρθρο 30 

Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Από 1ης.9.2021 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.» 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 31 

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης, 

σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας 

1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν υλοποιηθεί βάσει των 

άρθρων 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ένατου, παρ. 20α του  
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ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191), 3 του 

ν. 4542/2018 (Α΄ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020  

(A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και 

τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς φύλαξης, σίτισης και 

καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν 

έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, 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 μηνών κατά την 

έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 

Άρθρο 32 

Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού επιστροφής  

Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη 

εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ. 1. 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 

ορίζονται και μπορούν να αναπροσαρμόζονται και να εξειδικεύονται τα ποσοστά της 

επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της διάταξης, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την πιστή 

εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 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.» 

 

Άρθρο 33 

Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης 

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται νέο τέταρτο 

εδάφιο και τα πρώτα έξι εδάφια διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον 

ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 

1ης.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της 

φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι 

προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από 
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τη φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από 1ης.1.2020, η δαπάνη των γενοσήμων φαρμάκων, 

καθώς και των φαρμάκων για το οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων 

τους (off patent φάρμακα) συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης, 

αλλά εξαιρείται από τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής που προκύπτει από την 

υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ως προς την παράμετρο iv) όπως αυτή 

ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 

προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους 

υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα 

υποδείξει ο κάθε φορέας.»  

 

Άρθρο 34 

Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος 

κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό 

1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται ωs εξής:  

«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα 

νοσοκομεία που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.  

Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021 σε νοσοκομεία που ορίζει 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 

μετά από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και 

κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία 

αυτά και η διαδικασία κατάργησης της υποχρέωσής τους για υποβολή στον ΕΟΠΥΥ των 

Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

 Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στην πλήρη εφαρμογή 

του Συ.Κ.Ν.Υ, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών 

υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από πόρους του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, ασφαλιστικών οργανισμών, ιδιωτικών ή δημόσιων, ελληνικών ή μη, καθώς 

και από ιδιώτες ή άλλες πηγές αποζημίωσης νοσηλειών.»  

 

Άρθρο 35 

Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της ενδεδειγμένης εθνικής Κωδικοποίησης 

Ιατρικών Πράξεων – Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 

1. Η παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την 

Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου 

Κωδικών - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD - International Classification of Diseases), το 

ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας την ενδεδειγμένη εθνική 

Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και τον εθνικό Κατάλογο Κωδικών ICD, καθώς και την 

αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τη 

λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, ορίζονται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών 

ICD. 
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Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας την έκδοση και άλλων ιατρικών 

κωδικοποιήσεων, διαχειρίζεται και αναθεωρεί όλες τις ιατρικές κωδικοποιήσεις που 

χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της χώρας.» 

 

 

Άρθρο 36 

Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» 

Στο άρθρο 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α΄ 

194), προστίθεται παρ. 1Α ως ακολούθως:  

«1 Α Σκοπός της Εταιρείας είναι επίσης: 

Η διαμόρφωση, η εισήγηση στον Υπουργό Υγείας για την έκδοση όλων των ιατρικών 

κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της χώρας, καθώς και η 

διαχείριση, αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται και η συμβατότητά 

τους με το Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων και ειδικότερα: 

• του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών 

Πράξεων, 

• του Καταλόγου Κωδικών -Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD - International Classification 

of Disease), 

• του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των 

Εργαστηριακών Εξετάσεων,  

• του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των 

Απεικονιστικών Εξετάσεων,  

• των λοιπών ιατρικών κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της 

χώρας.» 

 

Άρθρο 37 

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» 

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται στο άρθρο δέκατο του 

 ν. 4286/2014 (Α΄ 194), προστίθεται περ. ζ) που έχει ως εξής:  

«ζ) Δημιουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή συλλογής και επεξεργασίας όλων των οικονομικών 

και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο των 

ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές, την οποία διαχειρίζεται ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζουν οι σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις με σκοπό: α) την εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί 

τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά 

Ομοιογενών Ομάδων, β) τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση 

του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την ορθολογική 

κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος, γ) τη 

συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς, δ) τη θέση σε λειτουργία και 

τη διαρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών 

του συστήματος DRG, ε) την ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στον 

χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα, στ) την παροχή συμβουλών και την υποβολή 

εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω 

θέματα, ζ) την παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
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σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη 

λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. και η) τη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και, μετά 

από κατάλληλη επεξεργασία, τη διαμόρφωση της πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας 

σχετικά με το Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται: α) ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφαρμογής β) όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, 

οι διαπιστευμένοι χρήστες της, ο τρόπος εισόδου τους στην εφαρμογή, γ) τα δεδομένα που 

θα τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του 

χρήστη και του χρόνου παραμονής του στην εφαρμογή, δ) οι λεπτομέρειες συλλογής, 

τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, ε) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο 

για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας 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, 

στ) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς 

δημιουργίας και λειτουργίας της, ζ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων 

των υποκειμένων των δεδομένων, η) οι αποδέκτες των δεδομένων, θ) οι ακριβείς όροι της 

διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον 

να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων, ι) ο τρόπος διασύνδεσής της με άλλες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές στο χώρο της υγείας και κ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»  

Άρθρο 38 

Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων 

Τα νοσοκομεία αξιολογούνται ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για την ορθότητα και ακρίβεια της 

αποτύπωσης των ιατρικών δεδομένων και από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) για την πληρότητα και εγκυρότητα της 

ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δεδομένων, όπως ορίζονται στις σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις.  

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ετήσιας αξιολόγησης, τα νοσοκομεία που 

λαμβάνουν θετική αξιολόγηση δύνανται να ενισχύονται με παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων 

ανάπτυξης της επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του 

παρεχόμενου επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας με εισήγηση 

του ΕΟΠΥΥ ή του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δύναται, με απόφασή του, να χαρακτηρίζει τα ελεγχθέντα 

Νοσοκομεία ή τμήματα/κλινικές, ως Νοσοκομεία ή Τμήματα/Κλινικές Αναφοράς ως προς την 

ιατρική και οικονομική τεκμηρίωση. Ο χαρακτηρισμός τους ως Νοσοκομείων ή Κλινικών 

Αναφοράς ως προς την ιατρική και οικονομική τεκμηρίωση συνεπάγεται την κατά 

προτεραιότητα συμμετοχή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και λοιπά 

κονδύλια ενωσιακής προέλευσης, τη δυνατότητα πρόσληψης πρόσθετου ερευνητικού 

προσωπικού για την υλοποίηση της δραστηριότητάς τους, την κατά προτεραιότητα 

συμμετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών μεθόδων με επιπλέον οικονομική επιχορήγηση 

από το Υπουργείο Υγείας, τη δυνατότητα κοινών συμπράξεων με πανεπιστήμια και άλλα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, 

211



 

ενώ δύνανται να τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήματα για τη λήψη καινοτόμου εξοπλισμού 

για την εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων ή χρηματοδότηση μέσω ειδικών λογαριασμών. Με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών 

εξειδικεύονται το εύρος των παρεχόμενων ωφελημάτων για τα νοσοκομεία αναφοράς και 

κάθε συναφής με τα ανωτέρω λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο 39 

 Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ 

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται υποπαρ. 4α ως εξής:  

«4α. Στον Αντιπρόεδρο υπάγεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Αντιπροέδρου, το οποίο 

συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον 

Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του 

πρωτοκόλλου και αρχείου του Αντιπροέδρου. 

β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το 

προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό 

γενικά. 

γ. Τον συντονισμό για τον χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε 

θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές. 

δ. Τη μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων. 

ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή του κατά την εν γένει 

εκπλήρωση των καθηκόντων του. 

ζ. Την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση υλικών. 

Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Αντιπροέδρου στελεχώνεται από προσωπικό του 

Οργανισμού με απόφαση του Αντιπροέδρου.». 

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Συστήνονται επιπρόσθετα στον ΕΟΠΥΥ τρείς (3) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών για 

την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.  

Εκ των ανωτέρω θέσεων μία (1) θέση είναι ειδικού συμβούλου-συνεργάτη, ο οποίος 

προσλαμβάνεται με απόφαση του Αντιπροέδρου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών καλύπτονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 

47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου 

Υγείας και του υπουργείου προέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται 

αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ, ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή 

λειτουργών παύουν να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 

καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της 

παρούσας.».  

 

Άρθρο 40 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας 

To άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A’ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
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«Άρθρο πέμπτο 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών πρόσληψης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων 

προστασίας, αντιδραστηρίων και υγειονομικού εξοπλισμού από τον κορωνοϊό. Το ποσό της 

έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας.» 

Άρθρο 41 

Στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των 

νοσοκομείων της χώρας, 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).».  

 

 

Άρθρο 42 

Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή 

τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Από την 1η.10.2020 και εξής καταργούνται: α) το μέγιστο τελικό ποσοστό επιστροφής των 

συνολικών πωλήσεων «P0max» και β) το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25 

για τα νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς τη 

δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα «Pnew». 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 43 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω του κορωνοϊού COVID 19  

1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 64), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το 
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άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.  

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του 

άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

παρατείνεται έως τις 31.12.2020. 

3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 

119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) μετατίθεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 44 

Ρυθμίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο 

του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

1. Επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη του άρθρου 134 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), 

με αναστολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, αμιγώς ηλεκτρικών 

λεωφορείων που διατίθενται από κατασκευαστή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας τα 

οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., εφόσον φέρουν 

έγκριση τύπου που εκδόθηκε από χώρα μέλος της Ε.Ε., προκειμένου να κυκλοφορήσουν για 

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας 

του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. Η είσοδος των ηλεκτρικών λεωφορείων στη φορολογική αποθήκη που 

χρησιμοποιούν η εταιρεία ή οι εταιρείες που εισάγουν τα οχήματα αυτά, πραγματοποιείται 

με την υποβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 129 του ν. 2960/2001 (Α΄265) Δήλωσης 

Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Στην περίπτωση που τα ως άνω ηλεκτρικά λεωφορεία εισάγονται 

από τρίτη χώρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Kανονισμός 

(EE) 952/2013) περί προσωρινής εισαγωγής, χωρίς την υποχρέωση σύστασης εγγύησης. 

2. Τα οχήματα εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη προσωρινά και για χρονικό διάστημα 

εξήντα τεσσάρων (64) ημερών για κάθε λεωφορείο και τίθενται στη διάθεση της «Οδικές 

Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

κυκλοφορία δύο (2) μηνών στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας του 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 

άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 (Β΄ 816) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

3. Για την προσωρινή κυκλοφορία των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

τις παρ. 1 και 2, χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αριθμού 

κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής στο 

όνομα της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ύστερα από την κατάθεση: 

α) του παραστατικού εξόδου του λεωφορείου από τη φορολογική αποθήκη ή του 

παραστατικού προσωρινής εισαγωγής, κατά περίπτωση, 

β) της έγκρισης τύπου του οχήματος, που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ε.Ε. και 
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γ) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο λεωφορείο (C.O.C.), από το οποίο 

αντλούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που καταχωρούνται στην άδεια κυκλοφορίας. 

Εναλλακτικά αντί της κατάθεσης των δικαιολογητικών των περ. β) και γ) είναι δυνατή η 

υποβολή μεμονωμένης έγκρισης τύπου χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε περίπτωση εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων από τρίτες χώρες, εφόσον δεν υπάρχουν 

τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζεται θεωρημένη από ελληνικό προξενείο βεβαίωση 

κρατικού φορέα της χώρας προέλευσης, στην οποία περιγράφονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του οχήματος συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού πλαισίου, καθώς και 

η πλήρωση των όρων ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. 

4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ηλεκτρικού λεωφορείου δεν καταβάλλεται τέλος 

αδείας, ούτε οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για τη δίμηνη προσωρινή κυκλοφορία του 

οχήματος. 

5. Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών για την προσωρινή 

κυκλοφορία κάθε λεωφορείου, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αριθμού 

κυκλοφορίας του οχήματος που έχουν χορηγηθεί, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και το όχημα διαγράφεται οριστικά 

από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

ενώ οι κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας καταστρέφονται. Τα οχήματα 

επανεισάγονται στη φορολογική αποθήκη, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν νόμιμο 

τελωνειακό προορισμό. Τα οχήματα, τα οποία έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της 

προσωρινής εισαγωγής τακτοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 του 

Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 

6. Η ισχύς των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 5 λήγει μετά από την παρέλευση ενός (1) έτους από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 45 

Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο 

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός μέχρι τριών(3) 

ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον 

αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν 

έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.» 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

Άρθρο 46 

Δυνατότητα χρήσης διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών 

σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή, με απόφαση του οικείου δημάρχου, η χρήση 
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διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες 

των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, κατανέμονται νήπια που εγγράφηκαν για 

πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο. 

 

Άρθρο 47 

Εύρυθμη εκτέλεση δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών 

μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται 

σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους 

κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις 

δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν να 

επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του 

ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούμενου εδάφιου μπορεί να 

επεκτείνεται και σε επόμενους ετήσιους κύκλους.» 

Άρθρο 48 

Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας 

Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 

ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών 

νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή κύκλους 

κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224) για όσο χρόνο 

διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα 

μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας. 

 

 

Άρθρο 49 

Παραπεμπτικό για την διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικής παραμονής κατ’ 

οίκον υπαλλήλου του Δημοσίου που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και τρόπος 

δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

προστίθενται εδάφια ως εξής:  

«Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας πρέπει να προηγείται σχετικό 

παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ιατρό 

ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο βεβαιώνονται 

216



 

τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται 

να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του, καθώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν 

διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως η έκταση του χώρου 

εργασίας και ο αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας. Για την 

έκδοση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη 

το ως άνω παραπεμπτικό και να μνημονεύεται σε αυτήν». 

2. Στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:  

«2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας της παρ. 1 και οι 

οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται εξ 

αποστάσεως, κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται 

με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της 

αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών αυτών». 

 

Άρθρο 50 

Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους 

1. Στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 5Α 

1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 

σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία ή 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, 

για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, 

δύνανται με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών δομών να κάνουν χρήση των εξής 

διευκολύνσεων, εκτός των παγίων διαστημάτων σχολικών διακοπών και σχολικών αργιών:  

α) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που 

ασκεί ο/η υπάλληλος,  

β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο 

ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας,  

γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 5,  

δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε περίπτωση εξάντλησης των 

ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με 

οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων 

χορήγησης, με εξαίρεση την αναρρωτική.  

 2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, οι 

υπάλληλοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση από την 

οικεία εκπαιδευτική δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί 

μαθήματα με τηλεεκπαίδευση δυνάμει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υποβληθεί 

αρμοδίως στην εκπαιδευτική δομή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των 

ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση 
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Προσωπικού και προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος.  

 3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

 α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 

στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση μίας εκ των 

προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά 

διαστήματα χρήσης των διευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση της 

διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. 

 β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας ή σε οποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκολύνσεων της παρ. 1 

απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα περί μη χρήσης όμοιων διευκολύνσεων και σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη, όπου 

αυτό είναι δυνατό. 

 γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 5 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική 

άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται 

να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ 

των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν 

ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία 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 (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη 

αναπηρίας. 

δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια 

των τέκνων». 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 

τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), καταργείται. 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π./οικ. 53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 3611) καταργείται. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 51 

Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), 

η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται από τη 
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λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 

102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της 

έως τις 30.9.2020.» 

 

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθενται εδάφια ως 

εξής: 

«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως 

τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η 

πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία 

της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια 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. 4682/2020 (Α΄ 76).» 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  

Άρθρο 52 

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των 

σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

 

Κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες 

για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

Άρθρο 53 

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας 

 

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει 

Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 

δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης 

ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των 

πλοίων της περ. α) του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για 

χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν 
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δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Οι 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο 

και Ιούλιο 2020. 

2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και 

Οκτώβριο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των 

ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης με βάση υπολογισμού το ποσό των 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες και 

υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2209). Για το σύνολο των ημερών 

αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση 

τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες 

συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής 

της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον 

Οίκο Ναύτου. 

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την 

ασφαλιστική ικανότητα 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, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 

εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 

τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.  

4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωμής της ειδικής αποζημίωσης και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 4. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Άρθρο 54 

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από 

κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 

του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α΄ 

110), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), παρατείνεται για έξι (6) 

μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. 
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Άρθρο 55 

Αποπληρωμή παρόχων προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για 

όλους» 

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή 

των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού "Τουρισμός για 

όλους" για το έτος 2020, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 

ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα 

των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

  

Άρθρο 56 

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, 4 Σεπτεμβρίου 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  
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος  

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

          Ι.  Πλακιωτάκης 

 

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

                  Μ. Βορίδης 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

                   Θ. Θεοχάρης 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

               Γ. Γεραπετρίτης  
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                     

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

 

              

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Ε.  Αυγενάκης 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



 

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 10.8.2020 Π.Ν.Π. “Επείγουσες ρυθμίσεις 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας” (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. “ Έκτακτα μέτρα για 

την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και 

την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των 

τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που 

επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α' 161) και άλλες 

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

και άλλων επειγόντων ζητημάτων». 

 

 Από τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα:  

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

 

1. Δαπάνη ποσού:  

- 576 εκατ. ευρώ περίπου, από την επέκταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων και στους τομείς του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού 

καθώς και σε κάθε άλλο κλάδο που πλήττεται σημαντικά λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. [άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)]  

- 611,45 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 

2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους σε 

απασχολούμενους:  

α. σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα 

έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που 

ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 525 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 

420 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέννων 

και 105 εκατ. ευρώ περίπου για τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές,   

β. σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής 

λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, το ύψος της οποίας 

εκτιμάται σε 86,45 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 61,75 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση 

των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέννων και 24,7 εκατ. ευρώ περίπου για τις 

αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές,  (άρθρο 17) 

- 180,5 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την 

παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε:  

α. εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, το 

ύψος της οποίας εκτιμάται σε 159,1 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 97,2 εκατ. ευρώ περίπου για 
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την αποζημίωση των εργαζομένων και 61,9 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών, (άρθρο 14) 

β. καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης κ.λπ.., το ύψος της 

οποίας εκτιμάται σε 21,4 εκατ. ευρώ περίπου, (άρθρο 15)  

- 52,5 εκατ. ευρώ περίπου από την επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του 

Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31.12.2020, ήτοι 37,5 εκατ. ευρώ περίπου για την 

αποζημίωση των εργαζομένων και 15 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή του 

προβλεπόμενου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 13) 

 

2. Δαπάνη ύψους:  

- 800 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση μέχρι τις 31.12.2020, της διάρκειας ισχύος 

των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. έκτακτου προσωπικού στις δομές φιλοξενίας μεταναστών. 

[Η εκτίμηση αφορά σε παράταση συμβάσεων εκατόν πενήντα (150) ατόμων, για τέσσερις 

(4)μήνες], [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο όγδοο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)]  

- 6,5 εκατ. ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, από την 

επιχορήγηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για λογαριασμό των δήμων, με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων 

αυτών, με σκοπό την προμήθεια μασκών και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας για μαθητές 

και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της 

από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)]  

- 2,2 εκατ. ευρώ περίπου, από την πρόσληψη έως εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων 

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ., διάρκειας 8 

μηνών κατ’ ανώτατο όριο, [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)]  

- 11,5 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα 

πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιτίας των πλημμυρών της 8ης και 9ης Αυγούστου 

2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. [Εκτιμάται ότι, οι δικαιούχοι θα 

ανέλθουν περίπου σε χίλια εννιακόσια (1.900) φυσικά πρόσωπα και σε διακόσια (200) 

νομικά πρόσωπα], [άρθρο 2 (άρθρο ενδέκατο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)] 

- 200 εκατ. ευρώ συνολικά κατά ανώτατο όριο (80 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, 

για το οικονομικό έτος 2020 και 120 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για το οικονομικό έτος 

2021), από την καταβολή αμοιβής στο προσλαμβανόμενο, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, 

προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. (προσωρινοί αναπληρωτές και μέλη Ε.Ε.Π. και 

Ε.Β.Π.), για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που ανακύπτουν στις σχολικές 

μονάδες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της λήψης μέτρων αποτροπής αυτής. 

(άρθρα 24-25)  
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3. Δαπάνη από: 

- την επέκταση εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ». Η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (πλήθος ωφελούμενων που θα κάνουν χρήση της προτεινόμενης διάταξης κ.λπ.), 

[άρθρο 1 (άρθρο δεύτερο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

- τη δυνατότητα ενίσχυσης ΦΓΚ, των οποίων η ρευστότητα μειώνεται σημαντικά λόγω 

περιορισμού των εσόδων τους ως απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού, το ύψος της 

οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (έκδοση της σχετικής υ.α., πλήθος σχετικών 

αιτημάτων κ.λπ.), (άρθρο 7) 

- την καταβολή ενός τρίτου (1/3) των αποδοχών σε γονείς εργαζόμενους που 

δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας σε περίπτωση νόσησης των τέκνων τους από 

τον κορωνοϊό, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (αριθμός νοσούντων, ημέρες νοσηλείας κ.λπ..), (άρθρο 11) 

- την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης 

σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει 

τεθεί σε αναστολή, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα (αριθμός εργαζομένων, ύψος μισθού κ.λπ..), (άρθρο 16) 

- την κάλυψη του κόστους πρόσληψης προσωπικού ι.δ.ο.χ. για την καθαριότητα 

Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., (άρθρο 28) 

-  την περίπτωση ανταμοιβής μέσω οικονομικών ευεργετημάτων σε Νοσοκομεία για 

την ορθή και πλήρη καταχώριση των απαιτούμενων ιατρικών δεδομένων. Το ύψος της 

ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., (άρθρο 38)    

- την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Υπουργείο Υγείας για την αγορά 

αντιδραστηρίων και υγειονομικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α., 

(άρθρο 40) 

- την παράταση για τρείς (3) ακόμα μήνες, της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων, με 

απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα 

κ.λπ. του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή) και των κλιμακίων 

των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου του εν λόγω Υπουργείου  καθώς και κάθε αναγκαία 

ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με 

τους καταναλωτές, (άρθρο 43) 

- την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στον Οίκο Ναύτου (φορέας Γενικής 

Κυβέρνησης), προκειμένου να χορηγήσει στους δικαιούχους ναυτικούς, των οποίων τίθεται 

σε αναστολή η σύμβαση ναυτολόγησης, την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και 

να καλύψει την ασφαλιστική ικανότητα αυτών, από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο 2020. 

(άρθρο 53) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός 

δικαιούχων, ύψος της ανωτέρω αποζημίωσης ανά δικαιούχο κ.λπ.).  

 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από:  

- τη δυνατότητα παράτασης κατά τρείς (3) μήνες της απασχόλησης ιδιωτών ιατρών, σε 

δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθώς και στα Κέντρα Υγείας και την σχετική καταβολή 

αμοιβής και εφημεριών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της 

διασποράς του κορωνοϊού. Η δαπάνη που θα προκύψει από την καταβολή αμοιβής στους 
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ιδιώτες ιατρούς εκτιμάται στο ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, [άρθρο 1 (άρθρο 

όγδοο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

- την επιχορήγηση των δήμων ή της Κ.Ε.Δ.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 

έως τη λήξη του διδακτικού έτους, με σκοπό την προμήθεια μασκών και λοιπών ειδών 

ατομικής προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς 

τους, εφόσον απαιτηθεί. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)] Το ύψος της 

δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α., 

- την παροχή δυνατότητας εθελοντικής ανακατάταξης για βραχεία περίοδο, ενός μέχρι 

τριών ετών, σε εφέδρους που έχουν εκπληρώσει ενόπλως από πενταετίας τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις (αντί τριετίας που ισχύει) και την ως εκ τούτου καταβολή αποδοχών σε 

περισσότερους δικαιούχους. (άρθρο 45) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (αριθμός ενδιαφερομένων κ.λπ.).  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού.   

  

5. Απώλεια εσόδων από:  

- τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων (απαλλαγή από οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 

εισφορά) για τη χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση στα νομικά πρόσωπα που επλήγησαν 

από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας, [άρθρο 2 (άρθρο δωδέκατο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)]  

- τον επανυπολογισμό του τέλους χαρτοσήμου και ΦΠΑ επί των μειωμένων 

μισθωμάτων σε επαγγελματικές  μισθώσεις, μισθώσεις κύριας κατοικίας, μισθώσεις 

εξαρτημένων μελών – φοιτητών κ.λπ., η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, (άρθρα 3-4) 

- τη μη καταβολή φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, λόγω τόσο 

της υποχρεωτικής μείωσης του 40% του συνολικού μισθώματος που παρατείνεται μέχρι και 

τον Σεπτέμβριο 2020 όσο και της προαιρετικής μείωσης του 30% του συνολικού μισθώματος 

αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο 2020 των επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων 

κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, 

αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, 

οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, (άρθρο 5) 

- τη θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων αναφορικά με την: α) είσοδο σε φορολογική αποθήκη 

(άρθρο 134 του ν.2960/2001), με αναστολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, 

αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων συγκεκριμένων προδιαγραφών, β) προσωρινή κυκλοφορία 

των εν λόγω ηλεκτρικών λεωφορείων, χωρίς την καταβολή των τελών για τις χορηγούμενες 

άδειες κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, κατά το διάστημα 

αυτό, (άρθρο 44)  

- την απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και οποιασδήποτε κράτησης της έκτακτης 

επιχορήγησης που χορηγείται στον Οίκο Ναύτου, με σκοπό την καταβολή στους δικαιούχους 

ναυτικούς αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την κάλυψη της ασφαλιστικής ικανότητας αυτών 

για το οριζόμενο διάστημα. (άρθρο 53)  

 

 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών των ο.τ.α. και των 

νομικών τους προσώπων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)  

 

1. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων, από την κάλυψη 

και για τον ετήσιο κύκλο 2020-2021 της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 

προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ. στη δράση «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στην περίπτωση που η χρηματοδότηση της δράσης 

δεν επαρκεί. (άρθρο 47) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά.  

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., για την υποβοήθηση του έργου εκκαθάρισης των 

δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά. (άρθρο 51 παρ.2)  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ο.τ.α. και των νομικών τους προσώπων, κατά 

περίπτωση.   

 

3. Μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των Δήμων από την εφαρμογή του άρθρου 

51 παρ. 1 (μη είσπραξη προστίμων, διαγραφή τελών κ.λπ.), η οποία θα αναπληρώνεται από 

άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού τους.   

 

ΙIΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών  φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης. 

 

1. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη διενέργεια προμηθειών, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως 

φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, 

ιατροτεχνολογικών τεστ κ.λπ., για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. [άρθρο 

1 (άρθρα δέκατο και ενδέκατο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού που 

υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, 

με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., για την κάλυψη αναγκών φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας. Το 

ύψος της ανωτέρω δαπάνης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (αριθμός συμβάσεων, διάρκεια παρατάσεων, κ.λπ.). εκτιμάται πάντως ότι η 

προκαλούμενη δαπάνη, όσον αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το 

τρέχον έτος, θα ανέλθει στο ποσό των 25 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ για το επόμενο οικονομικό 

έτος θα ανέλθει στο ποσό των 350 χιλ. ευρώ περίπου. (άρθρο 31) 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και τού προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά 

περίπτωση.    
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3. Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος που θα διέπει 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, του δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). [άρθρο 1 (άρθρο όγδοο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

4. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την μη κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, και τον μη συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους 

ο.τ.α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, των χρηματικών 

ποσών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού "Τουρισμός για όλους" για το 

έτος 2020. (άρθρο 55) 

 

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

κατά περίπτωση.   

 

 

ΙV. Επί του προϋπολογισμού των νοσοκομείων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Δαπάνη από την εκκαθάριση και πληρωμή, με μόνο παραστατικό το εκδοθέν 

τιμολόγιο, στους δικαιούχους φορείς, εξόδων νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την 

εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού κατά την περίοδο 

από 1.8.2020 έως 10.8. 2020. [άρθρο 1 (άρθρο ένατο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου 

Υγείας ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο ή χώρο που 

χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τρίτο της από 10.8.2020 

Π.Ν.Π.)] 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των 

οικείων νοσοκομείων.   

 

V. Επί του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 105,2 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 

 - 3,9 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον 

προϊστάμενο του αυτοτελούς τμήματος γραμματείας που συνιστάται στο γραφείο του 

Αντιπροέδρου του Οργανισμού, (άρθρο 39) 

- 91,7 χιλ. ευρώ περίπου από τη σύσταση τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων – 

συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ανωτέρω 

δαπάνη για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 30,6 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρο 39) 

- 9,6 χιλ. ευρώ περίπου από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της νέας 

οργανικής μονάδας. (άρθρο 39) 
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2. Δαπάνη 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση έως την 30η Σεπτεμβρίου 

2020, των συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες έληξαν μετά από 

την 30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020. [άρθρο 

1 (άρθρο δέκατο πέμπτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)] 

 

3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 6,7 χιλ. ευρώ περίπου από την προμήθεια του αναγκαίου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του αυτοτελούς τμήματος γραμματείας που 

συνιστάται στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Οργανισμού. (άρθρο 39)   

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

 

VI. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Δαπάνη από τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, με λιγότερες ημέρες 

εργασίας (50 αντί 100) στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., σε εργαζόμενους σε 

τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 5)   

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Ο.Α.Ε.Δ..   

 

VII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β./ φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Ενδεχόμενη δαπάνη από την κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας προμήθεια 

ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β. [άρθρο 1 

(άρθρο πέμπτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)], η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του.   

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ./ 

φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Δαπάνη ύψους 282 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων έργου και 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και 

διοικητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 1 (άρθρο έκτο της από 10.8.2020 Π.Ν.Π.)], η 

οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του. 

 

IX. Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. ΑΕ/ 

φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Ετήσια δαπάνη ύψους:  
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- 1,2 εκατ. ευρώ περίπου από τη δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης 

για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. 

(Ε.Α.Β. Α.Ε.), εξαιρουμένου του διοικητικού προσωπικού. Η πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με βάση τους μήνες που 

υπολείπονται, εκτιμάται στο ποσό των 360 χιλ ευρώ περίπου, (άρθρο 8) 

- 1,8 εκατ. ευρώ περίπου από τη δυνατότητα ασφάλισης από την Ε.Α.Β. Α.Ε. του 

προσωπικού της κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. Η πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με βάση τους μήνες που 

υπολείπονται, εκτιμάται στο ποσό των 598 χιλ ευρώ περίπου. (άρθρο 9) 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

Ε.Α.Β. Α.Ε..   

 

X. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 

(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 

Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων, για τη μίσθωση λεωφορείων και την παροχή 

συγκοινωνιακού έργου, προς αντιμετώπιση των αναγκών λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. [άρθρο 2 (άρθρο πρώτο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)]. Η εν λόγω δαπάνη 

εκτιμάται στο ποσό των 10 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2020 και στο ποσό των 34,8 εκ. 

ευρώ περίπου για κάθε επόμενο έτος που θα υφίσταται το πρόβλημα της πανδημίας 

[μίσθωση τριακοσίων (300) λεωφορείων και ανάθεση συγκοινωνιακού έργου σε ΚΤΕΛ].  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..   

 

XI. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 

Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας του 

στόλου των λεωφορείων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της 

συντήρησης αυτών [άρθρο 2 (άρθρο τρίτο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)], η οποία θα 

καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε..   

 

XII. Επί του προϋπολογισμού των εταιρειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερές 

Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)  

 

1. Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων από την κάλυψη του 

κόστους πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ., διαφόρων ειδικοτήτων. 

[άρθρο 2 (άρθρο δεύτερο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π.)] Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο 

ποσό των 4 εκ. ευρώ περίπου, για το τρέχον έτος και στο ποσό των 14 εκ. ευρώ περίπου, για 

κάθε επόμενο έτος και αφορά στην πρόσληψη 655 ατόμων.  
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2. Δαπάνη του προϋπολογισμού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. από την κάλυψη του κόστους 

λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων για το διάστημα θέσης αυτών σε προσωρινή 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 44. 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των 

ανωτέρω εταιρειών, κατά περίπτωση.   

 

              Αθήνα, 4  Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

Υπουργείο: ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

E-MAIL: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

Κύρωση α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. “Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας” (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. “Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση 

των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των 

τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που 

επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” (Α' 161) και άλλες 

επείγουσες διατάξεις.» 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Οι προβλεπόμενες διατάξεις της από 10.08.2020 ΠΝΠ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην κοινωνία και στην 

στήριξη αυτής, αλλά και την ομαλή διασφάλιση λειτουργίας των δομών του κράτους.  

Ειδικότερα: Η παρούσα ΠΝΠ της από 10.8.2020 διαρθρώνεται σε μέρη, τα οποία 

περιλαμβάνουν διατάξεις αρμοδιότητας του κάθε Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στο Α μέρος 

προβλέπονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσον 

αφορά στην αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που 

πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, ήτοι στα άρθρα 

πρώτο και δεύτερο. Στο μέρος Β περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου τρίτου 

παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής 

μετουσιωμένης αλκοόλης, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την 

παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων που θα διατίθενται για την κάλυψη σχετικών αναγκών 

αποκλειστικά εντός της ελληνικής Επικράτειας, λόγω της συνέχισης ύπαρξης υψηλού 

κινδύνου διασποράς της νόσου COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Η παράταση της 

ισχύος της διάταξης του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), για τη 

δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση 
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του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι απολύτως απαραίτητη λόγω της  

κρισιμότητας της εξασφάλισης της επάρκειας αντισηπτικών προϊόντων στην αγορά για τον 

εμποδισμό της περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID-19  μέσω της διασφάλισης της 

τροφοδοσίας των παραγωγικών μονάδων παραγωγής αντισηπτικών ειδών που έχουν την 

έδρα τους στην ελληνική Επικράτεια. 

Με τη διάταξη του άρθρου τετάρτου αντικαθίσταται το δέκατο ένατο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α' 83) ως προς τη χρήση προϊόντων δειγματισμού, με σκοπό τη βέλτιστη 

προσαρμογή του στις έκτακτες ανάγκες που εξυπηρετεί.  

Ειδικότερα, από τη γενική απαγόρευση της διάθεσης «προϊόντων δειγματισμού» προς τους 

καταναλωτές εξαιρούνται δύο διακριτές περιπτώσεις, με σκοπό την διευκόλυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας με παράλληλη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 (94η συνεδρίαση – Θέμα 6ο). Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται η 

διάθεση  «προϊόντων δειγματισμού» προς τους καταναλωτές στην περίπτωση των 

αρωμάτων εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με 

τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον 

καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού, καθώς και η διάθεση ατομικών 

σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία 

δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. 

Παράλληλα, με τη διάταξη του άρθρου τετάρτου, προβλέπεται διοικητική κύρωση 

(πρόστιμο), με ανάλογη εφαρμογή της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1116), προκειμένου να διασφαλιστεί η σχετική 

συμμόρφωση της αγοράς. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παράταση της ισχύος της 

απαγόρευσης  της διάθεσης «προϊόντων δειγματισμού», που δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

ανωτέρω αναφερόμενες εξαιρέσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς ο κίνδυνος 

περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID-19 αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο άμεσο 

μέλλον. Στο μέρος Γ περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Πιο 

συγκεκριμένα, από το άρθρο πέμπτο έως το άρθρο δέκατο έκτο ρυθμίζεται ένα εύρος 

ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID – 19.  Στο μέρος Δ περιλαμβάνεται διάταξη αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι το άρθρο δέκατο έβδομο, όσον αφορά στην 

παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος στο μέρος Ε περιλαμβάνονται διατάξεις του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήτοι τα άρθρα δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνονται αυτοδικαίως, έως και 

31.12.2020, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διαρκείας τριών (3) μηνών, του 

προσωπικού που είχε προσληφθεί δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου τριακοστού 

όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης για δράσεις που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου πόρων που έχουν διατεθεί σε αυτό το Υπουργείο επί τη βάσει άλλων διατάξεων, 

ώστε να αξιοποιηθούν οι σχετικοί πόροι και για ευρύτερους σκοπούς αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19. 
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Ως προς τις προβλεπόμενες διατάξεις της από 22.08.2020 ΠΝΠ  με τίτλο “Έκτακτα μέτρα 

για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη 

στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 

Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020” έχουν να 

λεχθούν τα εξής. Ειδικότερα, στο μέρος Α προβλέπονται έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση 

των αστικών συγκοινωνιών, ήτοι με το άρθρο πρώτο προβλέπεται η δυνατότητα στον 

Ο.Α.Σ.Α. να συνάπτει, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, συμβάσεις (α) παροχής 

συγκοινωνιακού έργου, (β) μίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 

σε επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016). Με το άρθρο δεύτερο προβλέπεται η παροχή 

δυνατότητας στους φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθηνών να προσλάβουν προσωπικό 

λόγω ενίσχυσης των δρομολογίων και ρύθμιση θεμάτων ως προς την προκήρυξη, την 

υποβολή αιτήσεων, επιλογή και δοκιμαστική υπηρεσία των προσληφθέντων. Με το άρθρο 

τρίτο προβλέπεται η παροχή δυνατότητας στον Ο.Α.Σ.Θ. να προβαίνει, για χρονικό 

διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, στη σύναψη συμβάσεων με αντικείμενο τη συντήρηση 

και τη διασφάλιση επάρκειας των μέσων αρμοδιότητάς του, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 ν. 4412/2016 και τηρουμένων των προβλέψεων του 

εν λόγω άρθρου. Στο μέρος Β της από 22.08.2020 ΠΝΠ περιλαμβάνονται έκτακτες 

ρυθμίσεις για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων. Στο μέρος Γ περιλαμβάνονται έκτακτα μέτρα στήριξης 

των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Με το άρθρο τέταρτο σκοπείται η 

εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους και την 

αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προς τούτο ορίζεται ότι οι δήμοι και η 

ΚΕΔΕ μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των 

μαθητών και εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση.  

Με το άρθρο πέμπτο συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την πρόσληψη σχολικών 

καθαριστριών και ρυθμίζεται η κάλυψη της δαπάνης και η καθαριότητα των σχολείων κατά 

την μεταβατική περίοδο. 

Με το άρθρο έκτο ρυθμίζεται η διαδικασία αναμόρφωσης προϋπολογισμού των ΟΤΑ  και 

απλοποιείται η σχετική διαδικασία. Με τις προτεινόμενες διατάξεις απλοποιείται η σχετική 

διαδικασία σε περιπτώσεις που η αναμόρφωση λαμβάνει χώρα ύστερα από 

χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κατανομές ΚΑΠ, επιδοτήσεις και δωρεές προς τους ΟΤΑ, 

καθώς και αποφάσεων ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα. Κατά τούτο, σκοπείται η 

επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και η ταχεία απορρόφηση των προσφερόμενων 

πόρων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Με το άρθρο έβδομο της από 22.8.2020 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε να 

μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να 

πλήττονται καθότι η οικονομική τους δραστηριότητα επλήγη δραματικά και συνεχίζει να 

πλήττεται έως και σήμερα. Οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στην επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους με αποτέλεσμα να 
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αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά συνέπεια να 

μην είναι σε θέση να καλύψουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα. Με την παρούσα 

ρύθμιση λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα για την παράταση έως 31.10.2020 της αναστολής 

των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από 30.3.2020 έως 

31.5.2020 που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και οι οποίες 

εμφανίζουν κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 μειωμένο κατά  ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα. Περαιτέρω, προβλέπεται το 

ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με αντίστοιχη μείωση 

του κύκλου εργασιών τους και για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την 

πληρώτρια τράπεζα από 1.6.2020 έως την έναρξη ισχύος της διάταξης, εάν αυτά 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως 31.10.2020. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία και η 

αναστολή έκδοσης διαταγής πληρωμής για τις απορρέουσες από αυτά απαιτήσεις καθώς 

και η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα από την 

έναρξη ισχύος της ρύθμισης έως και 31.10.2020 και για τα αξιόγραφα οφειλόμενα από 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες εμφανίζουν κύκλο εργασιών κατά το α’ 

εξάμηνο του έτους 2020 μειωμένο κατά  ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα με αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έως 

31.10.2020. Με το άρθρο όγδοο θεσπίζεται το δικαίωμα παροχής εργασίας με το σύστημα 

της εξ αποστάσεως εργασίας για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων καθώς επίσης  και η 

υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων κατόπιν αξιολόγησής 

τους, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Το μέρος Δ περιέχει 

διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

με το άρθρο ένατο επιδιώκεται η διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ οίκον 

περιορισμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών, μέσω της 

διενέργειας από την Ελληνική Αστυνομία τακτικών και έκτακτων ελέγχων, επί τη βάσει 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, που χορηγεί η 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατόπιν της διαδικασίας ιχνηλάτησης. Περαιτέρω, 

με το άρθρο δέκατο προβλέπεται η άμεση στελεχιακή ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. Στο μέρος Ε περιλαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πλημμυροπαθών 

της Εύβοιας. Με τις ρυθμίσεις των άρθρων ενδέκατο και δωδέκατο θεσπίζεται έκτακτο 

μέτρο οικονομικής ενίσχυσης με στόχο να αντιμετωπιστεί η έκτακτη περίπτωση της 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τη ραγδαία 

βροχόπτωση που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας τις 8ης και  9ης 

Αυγούστου 2020, των παθόντων και αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών 

τους. Συγκεκριμένα, με το άρθρο ενδέκατο, θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε 

χιλιάδες (5.000€) για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η κατοικία επλήγη, και οκτώ χιλιάδες 

(8.000€) για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, των οποίων οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις επλήγησαν, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν σε λειτουργία τη συγκεκριμένη 

ημέρα και καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της, κύρωση επιβολής προστίμου σε όποιον 

υποβάλλει ψευδή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα και 

εξαιρέσεις από τη λήψη της. Τέλος, με το άρθρο δωδέκατο και προς επιπλέον βοήθεια των 

πληγέντων ιδρύεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο του εν λόγω 

επιδόματος, το οποίο δεν υπόκειται σε καμία κράτηση και δεν συμψηφίζεται με άλλες 
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τυχόν υφιστάμενες οφειλές και χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς ή πιστωτικά 

ιδρύματα.  

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΥ: 

1. Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

2. Mέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

3. Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

4. Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 

5. Mέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

6. Mέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  

7. Mέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

8. Μέρος H: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

9. Μέρος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης 

10. Μέρος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

11. Μέρος ΙΑ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού 

 

269



269 
 

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 

 

“Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας” (A΄ 157) 

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής 

των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις–εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα των κλάδων  του επισιτισμού, του πολιτισμού και του  αθλητισμού καθώς και κάθε 

άλλου πληττόμενου κλάδου, βάσει ΚΑΔ. Ειδικότερα, για τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο του έτους 2020 προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων, όχι μόνο σε επιχειρήσεις -εργοδότες των κλάδων  του τουρισμού 

και των μεταφορών, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 124 του ν. 4714/2020 (Α΄148),  αλλά και 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες  των κλάδων του επισιτισμού, του πολιτισμού και 

του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου πληττόμενου κλάδου βάσει ΚΑΔ.  

Oι δυσμενείς συνέπειες στην αγορά εργασίας εξαιτίας της διασποράς του covid-19 στην 

χώρα μας καθιστούν αναγκαία την προστασία και την οικονομική ενίσχυση των 

εργαζομένων. Η ως άνω δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας κρίνεται σκόπιμη 

προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή των εργαζομένων στις εξαιρετικά δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες και τα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας καθώς εξακολουθεί να 

υφίσταται ο κίνδυνος μετάδοσης του COVID-19 σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

 Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του 

μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης των εργαζομένων «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς 

επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στον μηχανισμό, όπως 

αυτές προβλέπονται στο  άρθρο 31 του ν. 4690/2020, δύνανται να εντάσσουν στον 

μηχανισμό εργαζόμενούς τους, οι οποίοι έχουν  εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προς κύρωση Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 157/10.08.2020) και όχι μόνο εργαζόμενους που είχαν εξαρτημένη σχέση 

εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4690/2020 ήτοι 

την 30η.5.2020. Σκοπός της προτεινομένης διάταξης είναι η ένταξη όσον το δυνατόν 

περισσότερων εργαζομένων στον μηχανισμό οικονομικής  ενίσχυσης βραχυχρόνιας 

απασχόλησης, η αποτροπή απολύσεων των εργαζομένων που δεν δύναντο να ενταχθούν 

στον μηχανισμό καθώς είχαν προσληφθεί μετά την 30η/5/2020 και ως εκ τούτου η ισότιμη 

μεταχείριση των εργαζομένων. Δεδομένης της συνεχούς ύπαρξης του κινδύνου διασποράς 

του COVID-19 στην χώρα μας καθίσταται αναγκαία η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 

μηχανισμού διότι  με αυτόν τον τρόπο αφενός ενισχύεται οικονομικά μεγαλύτερος αριθμός  

εργαζομένων, αφετέρου στηρίζεται η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων-

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες 
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οικονομικές συνθήκες  και ως εκ τούτου αδυνατούν  να απασχολούν πλήρως τους 

εργαζόμενούς τους. 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τρίτου αντιμετωπίζεται, προληπτικά, το 

ενδεχόμενο έλλειψης της πρώτης ύλης για την παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων 

από τις εγχώριες παραγωγικές μονάδες. Η παραγωγή των αντισηπτικών παρασκευασμάτων 

προορίζεται να καλύψει αποκλειστικά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς για όσο διάστημα 

παραμένει κρίσιμη η ανάγκη αποφυγής περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID -19. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τέταρτου περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της 

καθολικής απαγόρευσης της χρήσης προϊόντων δειγματισμού επιτρέποντας την εξαίρεση 

δύο διακριτών περιπτώσεων, με σκοπό την διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

με παράλληλη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής 

Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (94η 

συνεδρίαση – Θέμα 6ο). 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 

Με τις προωθούμενες λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζονται 

λειτουργικά προβλήματα των νομικών προσώπων και εποπτευόμενων φορέων του 

Υπουργείου Υγείας και ενισχύονται έτι περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό οι δομές 

δημόσιας υγείας έως και 31.12.2020. Ειδικότερα: Με το άρθρο πέμπτο παρέχεται η 

δυνατότητα στο Ε.Κ.Α.Β. να προβαίνει σε αγορές ανταλλακτικών ασθενοφόρων κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, προκειμένου ν αποκατασταθούν ανάγκες ή βλάβες σε 

ασθενοφόρα άμεσα,  και να μπορέσει το Ε.Κ.Α.Β ν ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 

του. Με το άρθρο έκτο συμπεριλαμβάνονται και οι υφιστάμενες συμβάσεις έργου του ΕΟΔΥ 

στο ρυθμιστικό πεδίου του άρθρου 26 του ν. 4708/2020. Με το έβδομο άρθρο προβλέπεται 

ότι όσοι απασχολούνται στις ΚΟΜΥ είναι πλήρους απασχόλησης, προκειμένου οι 

εργαζόμενοι να δύνανται να διατηρούν και άλλη επαγγελματική ενασχόληση. Με το όγδοο 

άρθρο παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης σε δημόσια νοσοκομεία ιδιωτών ιατρών, που 

ασκούν τις εκεί προβλεπόμενες ειδικότητες, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής 

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

διάταξης ορίζεται ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια 

νοσοκομεία και η καταβαλλόμενη 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 τους σε αυτό, ενώ προστίθενται 

περαιτέρω επιπλέον ιατρικές ειδικότητες, σε σχέση με τις οποίες ανέκυψε επίσης έκτακτη 

ανάγκη λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Με το ένατο άρθρο  αποζημιώνονται 

οι φορείς, στους οποίους απεστάλησαν από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δείγματα βιολογικού 

υλικού ασθενών τους, ύποπτων ως νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19 κατά το χρονικό 

διάστημα από 1.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αποζημίωση που 

καταβάλλεται αντιστοιχεί στο αντίτιμο του τιμολογίου, που εκδίδει ο φορέας. Στο άρθρο 

δέκατο προβλέπεται η δυνατότητα στις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας, ως Κεντρικές 

Αρχές Αγορών και έως και 31.10.2020 να ενεργούν διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε 

αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου 

ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και 
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αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού για την κάλυψη των 

αναγκών των Υπε και των Νοσοκομείων με τα ανωτέρω υλικά ενόψει και των συνεχιζόμενων 

συνεπειών από την πανδημία COVID-19 και των έκτακτων αναγκών των ανωτέρω φορέων, 

οι οποίες δεν μπορούν ν' αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Στο άρθρο ενδέκατο παρέχεται  η 

δυνατότητα έως και 31.10.2020 να διενεργούνται είτε από  την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις 

Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α. διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη 

διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε 

τέστ/ιατροτεχνολογικά προϊόντα διαγνωστικών εξετάσεων συμβατών με μηχανήματα 

διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το 

ελληνικό δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Στο άρθρο δωδέκατο 

και για τους σκοπούς της πληρότητας και ακρίβειας των εγγραφών στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19,  παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Διεύθυνσης 

Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ να 

καταχωρεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 τυχόν ελλείποντα στοιχεία υπόχρεων 

προς καταχώρηση, τα οποία δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο. Τα στοιχεία αυτά 

συμπληρώνονται από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και 

Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ, εφόσον έχει παραληφθεί η καταχώρησή 

τους και στον βαθμό κατά τον οποίο η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΔΥ έχει λάβει γνώσης τους 

στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της.  Με το άρθρο δέκατο τρίτο 

προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας πάσης φύσεως 

νοσοκομειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διαγνωστικών τεστ, εξοπλισμού 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, που έχει στην κατοχή 

του οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που έχει 

αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, σε 

οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, 

αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. 

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται και η διαδικασία για την προσωρινή διάθεση των 

δωρηθέντων, για την οποία απαιτείται δικαστική άδεια που χορηγείται από το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από 

αίτηση του Υπουργού Υγείας. Με το δέκατο τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα 

δημιουργίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους 

χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη 

δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή 

άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, μέσω της 

έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού 

του έργου. Στην ίδια διάταξη προβλέπονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά  για την έκδοση της αδείας στην αρμόδια  Διεύθυνση 

Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το δέκατο πέμπτο άρθρο  παρατείνονται έως και 

30.09.2020 οι συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες είτε έληξαν μετά 

την 30.6.2020 είτε λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Με 
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το δέκατο έκτο άρθρο εισάγεται η εξαίρεση από τον κανόνα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης των αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για 

τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, προβλέπεται η διαδικασία για τη χορήγηση 

νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική 

χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ΄γενεάς από του στόματος, κατηγορίες 

που έως και σήμερα χορηγείτο χειρόγραφη συνταγή.  

Μέρος Δ: Διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Η προτεινόμενη διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση 

αδυναμίας παρακολούθησης δια ζώσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε λόγω 

καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής 

δομής, είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός, στο πλαίσιο των 

μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του νέου 

κορωνοϊού COVID-19. 

Ειδικότερα, το δέκατο έβδομο άρθρο της υπό κύρωση Π.Ν.Π., το οποίο αφορά στην 

παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν δύνανται να 

παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που 

αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους 

προαναφερόμενους λόγους, αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας πραγματοποίησης 

μαθημάτων και κάλυψης της διδακτέας ύλης στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που 

έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας.   

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Η παράταση ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου διαρκείας τριών (3) μηνών, που είχε προσληφθεί δυνάμει της παραγράφου 6 του 

άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και είχαν ως ημερομηνία λήξης την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020, κρίνεται αναγκαία αφενός λόγω της μη προηγούμενης νομοθετικής 

πρόβλεψης για αυτοδίκαιη παράταση ισχύος καθώς προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και αφετέρου λόγω του γεγονότος της διαφαινόμενης αυξητικής τάσης 

νέων κρουσμάτων στη χώρα αλλά και της εμφάνισης πλέον κρουσμάτων του κορωνοϊού 

COVID-19 σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομές της χώρας. 

Ως προς το άρθρο δέκατο ένατο, κρίνεται ως αναγκαία η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων 

που έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για σκοπούς ευρύτερους 

του αρχικού και δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, 

ώστε να μπορέσει το Υπουργείο να αξιοποιήσει, ήδη χορηγηθείσες πιστώσεις μη 

επιβαρύνοντας περαιτέρω και εν μέσω πανδημίας τον κρατικό προϋπολογισμό. 

“Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 

μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την 

ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των 
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συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020” (Α' 161) 

Μέρος Α: Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών 

Ως προς το άρθρο πρώτο, οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τη νόσο COVID-19 και 

το πανδημικό κύμα που εξελίσσεται σε φάσεις, επηρεάζουν καταλυτικά τον τομέα των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), και ιδιαίτερα τις Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες, που 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του πολίτη. Η ανάγκη για τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ανακοπή της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ενίσχυσης του αριθμού και της συχνότητας των 

υφιστάμενων δρομολογίων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού. 

 Ως προς το άρθρο δεύτερο η κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τα 

μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μέσω της 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για 

συγκεκριμένες κρίσιμες για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών ειδικότητες (π.χ. 

οδηγοί, μηχανοδηγοί). Παράλληλα, ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα ως προς την 

προκήρυξη, την υποβολή αιτήσεων και επιλογή και δοκιμαστική υπηρεσία των 

προσληφθέντων. 

Ως προς το άρθρο τρίτο, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία , ενόψει του 

άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση της 

αδιάλειπτης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Θ., με γνώμονα την 

ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων μέσων. 

Μέρος Β: Έκτακτες ρυθμίσεις για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 

Οι προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι τα άρθρα τέταρτο έως έκτο κρίνονται απαραίτητες 

αφενός μεν ως εξυπηρετούσες ανάγκες προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την 

πανδημία του κορωνοϊού, αφετέρου δε επισπεύδουν την απορρόφηση αναπτυξιακών 

πόρων. 

Μέρος Γ: Έκτακτα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 

εργασίας  

Με το άρθρο έβδομο, η προτεινόμενη παράταση ισχύος της διάταξης της  περ. α’ της παρ. 

1 και της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 38 ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 40 ν. 4701/2020 (Α’ 128) καθίσταται 

αναγκαία, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα ώστε να μην αποκλείεται η 

δανειοδότηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση 

του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν έως και σήμερα να πλήττονται καθότι η 

οικονομική τους δραστηριότητα επλήγη δραματικά και συνεχίζει να πλήττεται έως και 

σήμερα. Επιπρόσθετα, για οφειλόμενα αξιόγραφα επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου 

που παρουσιάζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από 70% έως 80% στο α’ εξάμηνο του 2020 

σε σχέση με το αντίστοιχο α’ εξάμηνο του 2019 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 
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οικονομικής συμπεριφοράς και αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η 

λήψη  πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως 

30.9.2020, για οφειλόμενα αξιόγραφα επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου που 

παρουσιάζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από 85% και άνω στο α’ εξάμηνο του 2020 σε 

σχέση με το αντίστοιχο α’ εξάμηνο του 2019 δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και αναστέλλεται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η 

λήψη  πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως 

31.10.2020. Για τις επιχειρήσεις με μειωμένο κύκλο εργασιών από 85% και άνω στο α’ 

εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο α’ εξάμηνο του 2019 με οφειλόμενα 

αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής 

από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν 

καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα 

εξοφληθούν έως 31.10.2020 και για αξιόγραφα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και 

καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη 

δημοσίευση της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α’ 161) και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως 31.10.2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα 

αξιόγραφα αυτά αναστέλλεται έως 31.10.2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η 

λήψη  πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Στο πλαίσιο της  εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων 

για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς ο κίνδυνος  

διασποράς της πανδημίας έχει επανεμφανιστεί, λαμβάνεται ειδική μέριμνα προκειμένου να 

περιφρουρηθεί η υγεία μιας ιδιαιτέρως ευαίσθητης και ευάλωτης ομάδα της κοινωνίας 

μας, αυτής των εργαζομένων  που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καθίσταται επιτακτική η 

ανάγκη για προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες απέναντι στον 

κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19 καθώς και  για  διασφάλιση της υγείας τους 

κατά την παροχή της εργασίας τους. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου ογδόου αντιμετωπίζεται κατάλληλα και 

αποτελεσματικά η ως άνω αναγκαιότητα καθώς θεσπίζεται το δικαίωμα παροχής εργασίας 

με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας για τους ως άνω εργαζόμενους  και η 

υποχρέωση του εργοδότη για την αποδοχή των σχετικών αιτημάτων κατόπιν αξιολόγησής 

τους, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. 

Ειδικότερα, εάν η  παροχή της εργασίας εξ αποστάσεως δεν είναι δυνατή, ο εργοδότης 

μεριμνά, ώστε οι αιτούντες εργαζόμενοι να μην παρέχουν εργασία για την εκτέλεση της 

οποίας είναι απαραίτητη η επαφή με κοινό. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η επαφή με το 

κοινό κατά την παροχή εργασίας από τους ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένους, 

λόγω της φύσης της εργασίας τους,  θεσμοθετείται  ως ύστατο μέτρο προστασίας τους η 

δυνατότητα θέσης σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους κατ΄εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.  

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί αδικαιολόγητα την υπαγωγή των αιτούντων 

εργαζομένων  στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης, παρά το αποδεδειγμένο και 

αιτιολογημένο του αιτήματος τους, χωρίς να ακολουθήσει τη διαδοχική σειρά των 

επιμέρους βημάτων εφαρμογής της διάταξης, επιβάλλεται στον εργοδότη  πρόστιμο ύψους 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Ως εκ τούτου το προστατευτικό πλαίσιο 

των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ενισχύεται, καθώς η επιβολή του ως άνω 
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προστίμου κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περιπτώσεις 

αδικαιολόγητης απόρριψης αιτημάτων των εργαζομένων για εξ αποστάσεως εργασία. 

Επιπρόσθετα, στην σχετική  εξουσιοδοτική διάταξη  προβλέπεται η έκδοση κοινής  

υπουργικής απόφασης  με την οποία  θα καθορίζονται   οι αρμόδιες αρχές και  η διαδικασία 

για τη διαπίστωση της ως άνω  παράβασης,  για την επιβολή και για την είσπραξη του 

προβλεπόμενου προστίμου. Τέλος, με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστεί αφενός 

η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου 

κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον 

εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, θα παρατείνεται ο 

χρόνος εφαρμογής του ως άνω μέτρου και θα ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. 

 

Μέρος Δ: Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

       Για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με 

την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ 

οίκον περιορισμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών, μέσω 

της διενέργειας από την Ελληνική Αστυνομία τακτικών και έκτακτων ελέγχων, επί τη βάσει 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, που χορηγεί η 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατόπιν της διαδικασίας ιχνηλάτησης. 

      Περαιτέρω, δεδομένης της εν εξελίξει παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) και ενόψει της έγκαιρης και 

αποτελεσματικής προετοιμασίας της χώρας για την κάλυψη της απρόβλεπτης και 

επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου της εκ νέου και περαιτέρω διασποράς 

αυτού, καθίσταται επιτακτική η άμεση στελεχιακή ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου. 

 

Μέρος Ε: Έκτακτα μέτρα στήριξης πλημμυροπαθών Εύβοιας 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου ενδέκατου θεσπίζεται έκτακτο μέτρο 

οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

τις 8ης και  9ης Αυγούστου 2020 και με το άρθρο δωδέκατο ιδρύεται το αφορολόγητο, 

ανεκχώρητο και ακατάσχετο της εν λόγω ενίσχυσης στα πλαίσια στήριξης της εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 

 

 

 

 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 
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Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία, ήτοι το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10.08.2020 

ΠΝΠ στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων  

συνθηκών της πανδημίας COVID-19 και εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, για 

τη διασφάλιση των προϋποθέσεων παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών και στην περίπτωση της εκ περιτροπής λειτουργίας  

εκπαιδευτικών δομών. 

Ειδικότερα, η παροχή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην 

προαναφερόμενη περίπτωση θεσπίζει ένα εναλλακτικό, ευέλικτο                                               

και προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες  πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, 

όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται ειδικότερα με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ως προς την από 22.08.2020 ΠΝΠ, με το άρθρο πρώτο παρέχεται η δυνατότητα για άμεση 

ενίσχυση του αριθμού και της συχνότητας των δρομολογίων του ΟΑΣΑ με τη σύναψη των 

προβλεπόμενων συμβάσεων, οι οποίες θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση 

ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση του άρθρου 269 

περιπ. (δ) ν. 4412/2016. Με το άρθρο δεύτερο παρέχεται η δυνατότητα για άμεση 

ενίσχυση του αριθμού και της συχνότητας των δρομολογίων του ΟΑΣΑ, καθώς θα 

μπορέσουν να κυκλοφορήσουν περισσότερα μέσα στην περιοχή της αρμοδιότητας του. Με 

το άρθρο τρίτο παρέχεται η δυνατότητα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής του 

συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΘ με τη σύναψη των 

προβλεπόμενων συμβάσεων με αντικείμενο τη συντήρηση και τη διασφάλιση επάρκειας 

των μέσων αρμοδιότητάς του, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 328 ν. 

4412/2016 και τηρουμένων των προβλέψεων του εν λόγω άρθρου. Η ρύθμιση του άρθρου 

ενάτου, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κρίνεται αναγκαία 

για την ασφαλή παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού 

συσχετισμού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, από τη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας στην Ελληνική Αστυνομία. Όσον αφορά στη ρύθμιση του άρθρου 

δέκατου, το εν λόγω εποχικά απασχολούμενο πολιτικό προσωπικό θα αξιοποιηθεί σε 

κεντρικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο στον περιορισμό της διασποράς της πάνδημης 

νόσου, ιδίως δε στην ιχνηλάτηση, παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και 

έλεγχου των ασθενών κορωνοϊού (COVID-19) και των στενών επαφών τους, αλλά και στην 

αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων, εξυπηρετώντας άμεσες 

λειτουργικές ανάγκες των δομών του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων. Με τις προτεινόμενες διάταξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Υποδομών, ήτοι με τα άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο επιδιώκεται η 

οικονομική στήριξη των πληγέντων με καταβολή ενίσχυσης και με θέσπιση αφορολογήτου 

και ακατάσχετου αυτής, ο καθορισμός των διαδικασιών χορήγησής της ενίσχυσης καθώς 

επίσης και ο καθορισμός κυρώσεων επιβολής προστίμου σε όποιον υποβάλλει ψευδή 

στοιχεία. Εισάγονται τέλος εξαιρέσεις στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. 
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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 

Ως προς το άρθρο τρίτο της από 10.08.2020 ΠΝΠ, επηρεάζεται άμεσα μέρος των εγχώριων 

παραγωγικών επιχειρήσεων αντισηπτικών προϊόντων καθώς και το σύνολο του πληθυσμού 

της χώρας αλλά και οι υγειονομικές μονάδες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Ως προς το άρθρο τέταρτο, επηρεάζεται άμεσα μεγάλο πλήθος εμπορικών επιχειρηματικών 

μονάδων (καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών) και πρακτικά το σύνολο του 

καταναλωτικού κοινού. 

Σχετικά με το άρθρο δέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν στις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Π., ΕΛ.ΑΣ. κλπ) που τυγχάνουν επιφορτισμένες με τη 

διαχείριση της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων και οι 

οποίες κατ’ επέκταση λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για τη διασφάλιση του 

υπέρτατου αγαθού της υγείας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση των άρθρων ενδέκατου και 

δωδέκατου αφορά αποκλειστικά του πληγέντες από τη ραγδαία βροχόπτωση στις περιοχές 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας τις 8ης και  9ης Αυγούστου 2020. 

 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Όλες οι ανωτέρω προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αποτροπή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 στο κοινό, αποτελούν μέτρα πρόληψης, αλλά και μέτρα προστασίας. 

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση συνιστά φαινόμενο παγκόσμιου φάσματος και εντάσσεται 

στην έννοια της ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτων, αντίστοιχης έκτασης ζήτημα δεν είχε καν 

τεθεί (ώστε να έχει αντιμετωπιστεί) στο παρελθόν, η παρούσα δε, ΠΝΠ, αποσκοπεί την 

διευκόλυνση και την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής προστασίας των δικαιωμάτων των 

πληττόμενων προσώπων. 

Ειδικότερα, η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), που προκλήθηκε από 

τον ιό SARS-CoV-2, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά στην 

περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 114 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε 

απομονωθεί στον άνθρωπο. Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συχνά προκαλούν κατά 

κανόνα ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις στον άνθρωπο και στα ζώα. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι μολύνονται με κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια 

έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σπάνια κάποιος κορωνoϊός μεταλλάσσεται 

και εξαπλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τους 

ιούς SARS (2003) και MERS (2012). Όταν ένας νέος ιός προσβάλει τους ανθρώπους , κανείς 

δεν έχει ανοσία και όλοι μπορεί να προσβληθούν. Η ευρεία αυτή εξάπλωση του ιού είναι 

και ο λόγος που έχει προκληθεί παγκόσμια ανησυχία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
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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.  

Ως προς το άρθρο τρίτο της από 10.08.2020 ΠΝΠ, με την προτεινόμενη διάταξη 

παρατείνεται η ισχύς της υφιστάμενης διάταξης της  περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104). 

Ως προς το άρθρο τέταρτο, η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί τις υφιστάμενες διατάξεις 

του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). 

Ως προς το άρθρο δέκατο όγδοο, με την παράταση των συμβάσεων εργασίας 

επιτυγχάνονται πλείονες σκοποί καθώς οι δομές και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

παραμένουν ενισχυμένα με πρόσθετο προσωπικό καθώς συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη 

οι έκτακτες ανάγκες που οδήγησαν στην αναγκαιότητα κατάρτισης των συγκεκριμένων 

συμβάσεων ενώ το προσωπικό αυτό διαθέτει ήδη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 

εκπαίδευση ώστε να ανταπεξέλθει στις υψηλές προκλήσεις αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Με το άρθρο δέκατο ένατο, με την δυνατότητα αξιοποίησης πόρων που έχουν χορηγηθεί 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για σκοπούς ευρύτερους των αρχικών και 
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ιδιαίτερα προς τον σκοπό της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

επιτυγχάνεται αμεσότητα στην αντιμετώπιση συνεχώς αυξανόμενων αναγκών 

χρηματοδότησης του Υπουργείου για την προστασία των διαμενόντων στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομές της χώρας αλλά και των τοπικών κοινωνιών από τον 

κίνδυνο διασποράς της νόσου, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους 

αποσυμφόρησης των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών. Οι 

δράσεις δε αυτές εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Ως προς την από 22.08.2020 ΠΝΠ, και όσον αφορά στα άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο, 

υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης λόγω έκτακτων καιρικών 

φαινομένων στην Μάνδρα Αττικής.  Η παρούσα διάταξη είναι σύμφωνη με τις 

συνταγματικές προβλέψεις και συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 

πολιτείας έναντι των πολιτών. 

 

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Το πρόβλημα της πανδημίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτήν τη στιγμή τα κράτη 

στην Ευρώπη, ιδίως δε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ είναι 

πρωτοφανές. Κατά τούτο καινοφανή είναι και τα μέτρα στη λήψη των οποίων προβαίνει 

κάθε κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί ήδη ανακοινώσεις και έχουν ληφθεί 

σχετικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/03/23/, 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.htm

l, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en). Κατά 

συνέπεια, η Χώρα μας προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων αναγκαίων εργαλείων για την 

πραγματοποίηση του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της Πολιτείας και για την 

άμβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να θωρακιστεί στο 

σύνολό της η ελληνική οικονομία. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε 

για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

 

Δεν έχουν εφαρμογή.  

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση 

Σχετικά με το άρθρο τρίτο της από 10.08.2020 ΠΝΠ, η αξιολογούμενη ρύθμισης αφορά σε 

εγχώριες μονάδες παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων και έμμεσα στα εμπορικά 

καταστήματα διάθεσης των σχετικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό (εξασφάλιση 

επάρκειας προϊόντων και ομαλού εφοδιασμού). 
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Σχετικά με το άρθρο τέταρτο, αφορά στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης 

καταναλωτικών προϊόντων και έμμεσα τις επιχειρήσεις εφοδιασμού τους με προϊόντα που 

η προώθησή τους υπηρετείται από την δωρεάν παροχή «προϊόντων δειγματισμού». 

Όσον αφορά το άρθρο έβδομο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, από τη ρύθμιση σχετικά με την 

αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και το ευεργέτημα της μη καταχώρισης αξιογράφων 

σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς  υπό όρους δεν επέρχεται επιβάρυνση σε 

βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2020. 

Οι ρυθμίσεις των άρθρων ενδέκατο και δωδέκατο αφορούν σε πληγείσες επιχειρήσεις  

που δύνανται  να αιτηθούν οικονομικής ενίσχυσης. 

 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις, ήτοι άρθρο ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ 

θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας σε Φυσικά Πρόσωπα και 

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.  

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

 

Δεν έχουν  εφαρμογή. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τρίτου της από 10.08.2020 ΠΝΠ εξασφαλίζεται 

επάρκεια πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων 

προκειμένου αυτές να παράγουν επαρκείς ποσότητες προϊόντων για τον ομαλό εφοδιασμό 

της εγχώριας αγοράς. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τέταρτου διευκολύνονται οι λειτουργίες 

μάρκετινγκ των εμπορικών καταστημάτων χωρίς να δημιουργείται επιπρόσθετος κίνδυνος 

για τη δημόσια υγεία. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου ενδέκατου της από 22.08.2020 ΠΝΠ, δεν αναμένεται 

να έχει επίδραση στην λειτουργία της παραγωγής ή/ και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

Ως προς τα άρθρα τρίτο και τέταρτο της από 10.08.2020 ΠΝΠ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

δεν επιδρούν ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. 

Ως προς τα άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, δεν επέρχονται 

συνέπειες στον ανταγωνισμό. 
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3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις (άρθρο ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ) δεν 

επιφέρουν διοικητικό βάρος σε επιχειρήσεις. 

 

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 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση  του άρθρου τρίτου της από 10.08.2020 ΠΝΠ δεν επιδρά 

ουσιαστικά σε αυτό το πεδίο. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τέταρτου αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της διευκόλυνσης των προωθητικών ενεργειών των 

εμπορικών καταστημάτων χωρίς να δημιουργείται επιπρόσθετος κίνδυνος για τη δημόσια 

υγεία. 

 

 

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. 

Συγκεκριμένα, για τα άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ η 

προκαλούμενη δημοσιονομική επιβάρυνση εκτιμάται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (11.500.000,00 Ευρώ) και θα αντληθεί με μεταφορά ισόποσης 

πίστωσης από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού στον Αναλυτικό Λογαριασμό 

Εξόδου 2310989004 «Οικονομικές Ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, 

πλημμυροπαθών κλπ.».    

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία  

 

Οι υπό κρίση διατάξεις, ήτοι άρθρο ενδέκατο και δωδέκατο της από 22.08.2020 ΠΝΠ, 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 

 

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου της από 22.08.2020 ΠΝΠ 

διασφαλίζεται, ότι οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που αντιμετώπισαν ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση 
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να καλύψουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, δεν αποκλείονται από τη δυνατότητα 

δανειοδότησής τους. 

 

 

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  

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση  του άρθρου τρίτου της από 10.08.2020 ΠΝΠ δεν επιδρά 

ουσιαστικά σε αυτό το πεδίο. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τέταρτου εξασφαλίζεται επάρκεια πρώτων 

υλών για τις επιχειρήσεις παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων προκειμένου αυτές να 

παράγουν επαρκείς ποσότητες προϊόντων για τον ομαλό εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς 

προς όφελος της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή. 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

283



283 
 

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. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

Δεν υφίστανται. 

 

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. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Δεν έχουν εφαρμογή. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται 

η προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Όσον αφορά στις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων της 

από 10.08.2020 ΠΝΠ, εντάσσεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. Σχετικά με 

τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, εντάσσονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του 

Συντάγματος. Γενικότερα ωστόσο το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο 

εδράζονται οι επείγουσες διατάξεις των ΠΝΠ από 10.08.2020 καθώς επίσης και 22.08.2020 

είναι η παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 

9Α, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 11, τις παρ. 1 και 4 του 

άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο 109 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. 

 

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. 
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Δεν έχει εφαρμογή. 

 

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. 
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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 

 

Τα συναρμόδια Υπουργεία είναι τα εξής, βάσει και της σειράς των μερών με τα οποία 

διαρθρώνεται η παρούσα από 10.8.2020 ΠΝΠ:  

Άρθρο πρώτο: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Άρθρο δεύτερο: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Άρθρο τρίτο: Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Υγείας 

Άρθρο τέταρτo: Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Υγείας 

Άρθρο πέμπτο: Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άρθρο έκτο: Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών 

Άρθρο έβδομο: Υγείας, Εσωτερικών 

Άρθρο όγδοο: Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών 

Άρθρο ένατο: Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άρθρο δέκατο: Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 

Άρθρο ενδέκατο: Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 

Άρθρο δωδέκατο: Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Υγείας, Οικονομικών, Εσωτερικών 

Άρθρο δέκατο έκτο: Υγείας, Οικονομικών 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών, Εσωτερικών 

Άρθρο δέκατο ένατο: Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών, Εσωτερικών 

 

Τα συναρμόδια Υπουργεία είναι τα εξής, βάσει και της σειράς των μερών με τα οποία 

διαρθρώνεται η παρούσα από 22.8.2020 ΠΝΠ:  

Άρθρο πρώτο: Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών 

Άρθρο δεύτερο: Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών 

Άρθρο τρίτο: Υποδομών και Μεταφορών, ΕΑΔΗΣΥ 

Άρθρο τέταρτο: Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Άρθρο πέμπτο: Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Άρθρο έκτο: Εσωτερικών 

Άρθρο έβδομο: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Άρθρο όγδοο: Οικονομικών 

 

 

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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Σχετικά με τα άρθρα τρίτο και τέταρτο της από 10.8.2020 ΠΝΠ αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε 

συνεργασία είναι το Υπουργείο Υγείας - σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (94η συνεδρίαση – Θέμα 

6ο). 

Όσον αφορά στα άρθρα πέμπτο έως δέκατο έκτο αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, 

αρμόδιες μονάδες είναι οι εξής: ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ, 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 

 

Ως προς το άρθρο δέκατο έβδομο της από 10.8.2020 ΠΝΠ, αρμόδιες για την παροχή της 

σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι οι εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων θα είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση, 

οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων παροχής κάθε μορφής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στις οικείες εκπαιδευτικές δομές, με τη χρήση μέσων νέων 

τεχνολογιών, ιδίως με τη μέριμνα για τη σύνταξη και την εφαρμογή της προβλεπόμενης 

υπουργικής απόφασης και των σχετικών εγκυκλίων, καθώς την εποπτεία, την αρωγή, τον 

έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση της ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 

Ως προς τα άρθρα πρώτο και δεύτερο της από 22.08.2020 ΠΝΠ αρμόδιοι είναι 

συγκοινωνιακοί φορείς (ΟΑΣΑ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ) και ως προς το άρθρο τρίτο αρμόδια 

υπηρεσία είναι ο ΟΑΣΘ. 

 

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 υφίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

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. 
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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 διατάξεις που τροποποιούνται ή καταργούνται βρίσκονται στον πίνακα 

τροποποιούμενων – καταργούμενων διατάξεων. 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

 

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 έκτακτου χαρακτήρα των ρυθμίσεων δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

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 έκτακτου χαρακτήρα των ρυθμίσεων δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καθόσον πρόκειται για ρυθμίσεις κατεπείγουσες που 

προωθήθηκαν με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε 

μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 
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Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 

 

 

Άρθρα 3 και 4  Η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των κοινωνικών ομάδων που συνεχίζουν 

να πλήττονται έντονα από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 καθιστά αναγκαία την χρονική 

επέκταση της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων επιχειρήσεων συγκεκριμένων 

κλάδων, μισθώσεων κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, μισθώσεων για την 

κάλυψη στεγαστικών αναγκών εξαρτημένων μελών εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις – 

φοιτητών και ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή για τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2020. Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, για συγκεκριμένους 

κλάδους, προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας 

κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατά τουλάχιστον 

30%, έως και το Δεκέμβριο του 2020, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του εκμισθωτή και 

του μισθωτή, για συγκεκριμένους κλάδους, προκειμένου το πλαίσιο προστασίας να προσαρμοσθεί 

στην ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται και να δοθεί 

η δυνατότητα στα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με την καταβολή του μισθώματος.  

 

Άρθρο 5  Με το άρθρο 5 προβλέπονται τα φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των ιδιοκτητών των 

ακινήτων για τα οποία προβλέπεται η προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος, στο 

πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, με την 

προτεινόμενη διάταξη, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται για 

όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μισθώματος δεν 

συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 

ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν 

την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική 

αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής 

καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

 

Άρθρο 6  Η ρύθμιση αφορά στην αύξηση του ορίου εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού των 

Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το τρέχον οικονομικό έτος 

κατά το συνολικό ποσό των έξι δισεκατομμυρίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων (6.076.000.000) 

ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη πανδημία του 

κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Άρθρο 7  Σε αναλογία με την προαναφερόμενη προτεινόμενη ρύθμιση, με την εν λόγω διάταξη 

προβλέπεται η ενίσχυση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, εφόσον έχουν παρουσιάσει σοβαρή μείωση της ρευστότητάς τους λόγω των 

μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ενσκήψασας 

πανδημίας του κορωνοϊού (COVID -19). 

 

Άρθρο 8  Με την παρούσα ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής 

αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. 
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Α.Ε.) -με εξαίρεση το διοικητικό προσωπικό- προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες 

υπηρεσιακές ανάγκες που αναλαμβάνει το ανωτέρω προσωπικό. 

 

Άρθρο 9  Με την παρούσα ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Α.Β. Α.Ε., να προβαίνει στην 

ασφάλιση του προσωπικού της κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. 

 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Άρθρο 10 Λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, εργαζόμενοι τίθενται 

σε καραντίνα  επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού 

ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 

προκειμένου να προστατευτούν οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους από ενδεχόμενη έκθεση σε 

κίνδυνο και ως εκ τούτου ανακύπτει το ζήτημα της αναπλήρωσης του διαστήματος της απουσίας 

των εν λόγω εργαζομένων λόγω της καραντίνας.  

 

Άρθρο 11 Λόγω της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, ενδέχεται τέκνα 

εργαζόμενων γονέων να νοσήσουν. Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος που 

ελλοχεύει και για τους γονείς,  δοθέντος ότι βρίσκονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με το 

τέκνο που νοσεί.  

 

Άρθρο 12 Οι τουριστικές επιχειρήσεις  πλήττονται σημαντικά  λόγω των δυσμενών συνεπειών από 

τη λήψη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID–19 και είναι πιθανό οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι να μην συμπληρώσουν τον 

απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης προκειμένου να  καταστούν δικαιούχοι τακτικής 

επιδότησης ανεργίας, μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.  

 

Άρθρο 13 Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται έτι περαιτέρω η αντιμετώπιση των δυσμενών 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται 

στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα και τους εργαζόμενους. 

 

Άρθρο 14 Με  την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών 

συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και η παροχή στήριξης  στις 

επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του κλάδου του τουρισμού,  εποχικής ή μη 

λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, 

του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που 

πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ, λόγω της 

αναπόφευκτης μείωσης της τουριστικής κίνησης και της επισκεψιμότητας στη Χώρα μας.  

 

Άρθρο 15 Τα έκτακτα και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 επέφερε σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού  της 

χώρας και ως άμεσο επακόλουθο  δυσμενείς συνέπειες σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, 
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επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, πρόσωπα που ασκούν το  επάγγελμα του ξεναγού, 

και σε τουριστικούς συνοδούς, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρέθηκαν ή να βρεθούν χωρίς 

απασχόληση.  

 

Άρθρο 16 Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται διατάξεις της από 22.08. 2020 ΠΝΠ προς 

τον σκοπό της αποσαφήνισης του πλαισίου  εφαρμογής των διατάξεων. 

 

Άρθρο 17 Στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται συμβάσεις εργασίας και χορηγείται 

αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ωστόσο, δεν έχει ορισθεί ο τρόπος καταβολής του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί στo χρονικό διάστημα που η σύμβαση εργασίας 

τίθεται σε αναστολή. 

 

Άρθρο 18 Με το  δέκατο 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) παρέχεται η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια 

υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς 

σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται 

μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64), ήτοι έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Άρθρο 19 Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’90), όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 (Α’104),  προσετέθη παρ. 9 στο άρθρο 103 του 

ν.4172/2013 (Α’167), με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία 

διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. 

Ωστόσο, δεν καθίσταται δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας λόγω των έκτακτων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ́COVID-19. 

 

Άρθρο 20 Με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄104) παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών 

οργάνων έως την 30η.9.2020, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων. 

Ωστόσο, λόγω των εν ισχύ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, καθίσταται αδύνατη η σύγκλιση και η ολοκλήρωση των συλλογικών 

διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών. Επιπροσθέτως, απαγορεύονται οι συναθροίσεις στο 

πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη 

χώρα μας και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου 

σωματείων και συλλογικών οργάνων. 

 

Άρθρο 21 Με το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α’136) προβλέπεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων 

των δικαιούχων με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών. Ωστόσο, 

δεν προβλέπεται και ο συμψηφισμός με απαιτήσεις του ΚΕΑΟ και των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης.  

 

Άρθρο 22 Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 1.1) του ν. 2190/1994 (Α΄28) οι εκπαιδευτικοί, 

οι οποίοι είχαν προσληφθεί και υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
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χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές ΕΠΑΣ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) είχαν την δυνατότητα να μονιμοποιηθούν σε οργανικές θέσεις μονίμων 

εκπαιδευτικών σε αυτές τις σχολές. Ειδικότερα, για όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

δεν μονιμοποιήθηκαν, προβλέφθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1 ) του ν.2190/1994 η 

κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών υποψηφίων πρόσληψη τους ως εκπαιδευτικοί με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Πρόκειται 

λοιπόν για εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονταν επί σειρά ετών κατά προτεραιότητα 

κατόπιν των σχετικών προκηρύξεων για την πλήρωση εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών 

ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κάνοντας χρήση της ως άνω ευεργετικής διάταξης. Οι ως άνω προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου προχώρησαν στην 

λήψη πτυχίων με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τυπικά τους προσόντα και να κατατάσσονται στην 

ανώτερη βαθμίδα της ειδικότητας τους. 

 

Άρθρο 23 Με το προτεινόμενο άρθρο (εξουσιοδοτική διάταξη) αναδεικνύεται ότι φιλοξενούμενοι 

σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και σε λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού συνιστούν τις κατ’ εξοχήν ευάλωτες ομάδες έναντι του κορωνοϊού COVID-

19 και ως τέτοιες χρήζουν ειδικής προστασίας. 

 

Mέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Οι «άλλες διατάξεις» αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που 

περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ρυθμίζουν κυρίως επείγοντα ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, από τη λήψη έκτακτων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Η διάταξη του άρθρου 24 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται προσωρινοί 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για την περίπτωση που μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π. της δημόσιας 

εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού, να 

παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση, δια ζώσης, ή για την περίπτωση που 

λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της 

διασποράς του COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των 

οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., 

καθώς και στην περίπτωση που μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν για λόγο συναφή 

με τη διασπορά του COVID-19 να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης, 

καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κάλυψης των λειτουργικών κενών ή της ανάγκης 

παροχής τηλεκπαίδευσης που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν, λόγω της πανδημίας. Με την 

τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 παρέχεται  η δυνατότητα στους νεοδιοριζόμενους 

εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, καθώς και 

σε όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως 

παθήσεως ή  έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως,  να αποσπώνται με 

απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, ύστερα από προσκόμιση πιστοποιητικού 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που θα αποδεικνύει τα ανωτέρω, κατά παρέκκλιση της 

ισχύουσας διάταξης, σύμφωνα με την οποία οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν 
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στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και 

οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως 

απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν 

επιτρέπεται.  

Η διάταξη του άρθρου 25 που αφορά στη χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την 

πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την πληρωμή των προσωρινών αναπληρωτών που θα 

προσληφθούν κατά τα ανωτέρω. 

Με τη διάταξη  του άρθρου 26 που αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του προγράμματος αυτού με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 79/2017 (Α΄ 

109), αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για 

την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται εξαιτίας του κορωνοϊού.   

Η διάταξη του άρθρου 27 που αφορά στην παράταση του έργου της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση 

Μετεγγραφών, που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 

(Α΄76) και της υπ’ αριθμ. 181797/Ζ1/20.11.2019 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄4272), αποσκοπεί στην εξέταση και ολοκλήρωση των εκκρεμών σε αυτήν 

υποθέσεων, η οποία δεν κατέστη δυνατή λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που 

ελήφθησαν για την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του COVID-19. 

Ακολούθως, η διάταξη του άρθρου 28 με την οποία προβλέπεται ότι από την έναρξη του 

διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, 

των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να 

καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό 

έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της επιτροπής της 

υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄280), καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζονται με την 

καθαριότητα και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στις εκπαιδευτικές αυτές δομές. Ειδικότερα,  

τα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., τα οποία καλύπτονταν από προσωπικό καθαριότητας είτε μέσω των 

σχολικών επιτροπών, είτε από συνεργεία καθαρισμού ύστερα από διαγωνισμό του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είτε δεν καλύπτονταν καθόλου, ειδικά κατά το 

διδακτικό έτος 2019-2020 αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα καθαρισμού. Η προτεινόμενη διάταξη 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του καθαρισμού των δομών αυτών όπως 

ακριβώς και για τις σχολικές μονάδες, με πρόσληψη προσωπικού από τους οικείους δήμους.  

Η διάταξη του άρθρου 29 με την οποία δίνεται παράταση στο θέμα της πρόσληψης  σε 

χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια, καλείται να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξασφάλισης του απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτών και 

εμπειροτεχνών για την ομαλή έναρξη του έτους κατάρτισης. 

H διάταξη του άρθρου 30 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. με  

προγράμματα σπουδών χωρίς την απαραίτητη πιστοποίησή τους από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καλείται να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μη δυνατότητας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., για το έτος 2020-2021 

με πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών. 

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
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Με τις προωθούμενες λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζονται ειδικότερα 

προβλήματα του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.  

Ειδικότερα: Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 31 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης 

που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και σε εποπτευόμενους από αυτό 

φορείς έως 31.12.2021. Η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα των σχέσεων εργασίας, 

βάσει των οποίων προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι, και δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη 

από τα άρθρα 5, 6, 7 ΠΔ 164/2004 (Α΄134) ως ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου των είκοσι τεσσάρων μηνών. Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 32 

επαναφέρεται η κατ’ εξουσιόδοτηση έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας  με την οποία 

δύναται να εξειδικεύονται και να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική 

διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηνιαίου κλιμακωτού 

ποσοστού έκπτωσης (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών 

των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Με το άρθρο 33 προβλέπεται η 

εξαίρεση από 1.1.2020 των γενοσήμων φαρμάκων και των φαρμάκων, των οποίων έχει λήξει η 

περίοδος προστασίας από την διαδικασία επιμερισμού του οφειλόμενου ποσού επιστροφής (λόγω 

υπέρβασης της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης) και συγκεκριμένα από την διαδικασία 

υπολογισμού του claw back ανάπτυξης. Με το άρθρο 34 εξειδικεύεται το καθεστώς ορισμού 

μελών διοικήσεων και επιτροπών, στον βαθμό που αυτά υποδεικνύονται κατά κυριαρχική επιλογή 

του Υπουργού Υγείας ή και του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Υπουργείου υγείας. Με τις 

διατάξεις των άρθρων 35-39 ρυθμίζονται ζητήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.Ν.Υ  Α.Ε., όπως είναι λειτουργικά ζητήματα για την έναρξη λειτουργίας του ΣυΚνυ, 

ζητήματα τα οποία θα οριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών και 

θα ορίζεται θέματα σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά και η 

διαδικασία κατάργησης της υποχρέωσής τους για υποβολή στον ΕΟΠΥΥ των Κλειστών Ελληνικών 

Νοσηλίων (ΚΕΝ), ο ορισμός του ΚΕΤΕΚΝΥ ως γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία ορισμού των 

Κωδικοποιήσεων Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD που είναι συμβατά της με τη 

δημιουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων, η συμπλήρωση του 

σκοπού του με την προσθήκη της αρμοδιότητας να εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τη 

διαχείριση και αναθεώρηση όλων των ιατρικών κωδικοποιήσεων, το δικαίωμα να συλλέγει όλα τα 

οικονομικά, διοικητικά και ιατρικά στοιχεία από το διοικητικό και ιατρικό φάκελο των ασθενών 

που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς 

και την πρόβλεψη ανταμοιβής στα Νοσοκομεία, που θα ανταποκριθούν με συνέπεια και ορθότητα 

στην αποτύπωση των ιατρικών δεδομένων.  Με το άρθρο 40 συμπληρώνεται το σκέλος της 

οικονομικής ενίσχυσης που έχει δοθεί στο Υπουργείο Υγείας, με την προσθήκη αντιδραστηρίων και 

υγειονομικού εξοπλισμού. Με το άρθρο 41 συστήνονται θέσεις για τη στελέχωση με 

εξειδικευμένο προσωπικό στις Μ.Ε.Θ. των νοσοκομείων της χώρας. Με το άρθρο 42 απαλείφεται 

η επιβάρυνση του entry fee (τέλος εισόδου) ως προς φαρμακευτικά προϊόντα που αιτούνται την 

εισαγωγή τους στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετική λίστα). Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνεται η εισαγωγή στη θετική λίστα καινοτόμων φαρμάκων, και να παρασχεθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε περισσότερες νέες θεραπείες. 

 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 43 παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και την 

31η.12.2020 η διαδικασία προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με την 

υλικοτεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (γραμμή καταναλωτή). Η 

παράταση αυτή καθίσταται αναγκαία με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας εν όψει του 

σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα.  

 

Mέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

 

Για το άρθρο 44 έχουν να λεχθούν τα εξής: το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο εισαγωγής και θέσης σε 

κυκλοφορία οχημάτων, δεν καλύπτει την ειδική περίπτωση της προσωρινής, και σε δοκιμαστική 

βάση, κυκλοφορίας των ηλεκτρικών λεωφορείων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για 

λογαριασμό του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών. 

 

Mέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 45 καθίσταται αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η 

«δεξαμενή» των υποψηφίων (εφέδρων) που επιθυμούν να επανακαταταχθούν στις τάξεις των 

Ενόπλων Δυνάμεων ως ΟΒΑ, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στις οικείες προκηρύξεις και 

κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε 

κρίσιμες ειδικότητες. 

 

Mέρος Η: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 46 διευκολύνεται η εφαρμογή του προγράμματος δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διάθεση αιθουσών 

δημοτικών βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπείται η τήρηση των απαιτούμενων από τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα αποστάσεων μεταξύ των νηπίων και μαθητών για την ασφαλή επιστροφή στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις σχολικές αίθουσες.  

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 47 σκοπείται η εύρυθμη εκτέλεση και κατά τον επικείμενο ετήσιο 

κύκλο 2020-2021 η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και να 

καλυφθούν κατά το δυνατόν όλοι οι ωφελούμενοι, τόσο σε βρεφικούς σταθμούς, όσο και σε 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) . Προς τούτο, επεκτείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να καλύπτουν 

δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού μέσω τακτικών 

ή έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων τους και προβλέπεται επιπλέον και η δυνατότητα επιχορήγησης 

τους από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017. 

 

Με τα άρθρα 48, 49 και 50 διευκολύνεται η λειτουργία του δημόσιου τομέα λόγω της ανάγκης 

προστασίας συγκεκριμένων μονάδων και κατηγοριών υπαλλήλων που δημιουργεί η διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Με το άρθρο 51 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων 

διόρθωσης τετραγωνικών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα σε όλους του 
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πολίτες να επιλύσουν οριστικά μια σημαντική εκκρεμότητα που έχουν απέναντι στους Δήμους και 

το Κράτος, δεδομένου ότι η έκτακτη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε 

για πολλούς μήνες, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, έχει 

δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς πολίτες, να ολοκληρώσουν αυτές τις 

δηλώσεις. 

 

Μέρος Θ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης  

 

Με το προτεινόμενο άρθρο 52 προβλέπεται η διεξαγωγή διοικητικών συμβουλίων με 

τηλεδιάσκεψη για κάθε σωματείο ή άλλο ν.π.ι.δ., λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν 

διαμορφωθεί για την προστασία της κοινότητας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, σε 

συνδυασμό με την απαγόρευση των συναθροίσεων ως αναγκαίο μέτρο για την προστασία του 

κοινού. Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.12.2020.  

 

Μέρος Ι: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 53 παρέχεται ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο 

διατάξεων που αποσκοπούν στην στήριξη των ναυτικών του ακτοπλοϊκού κλάδου που λόγω της 

εμφάνισης και της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 υπήρξε δραματική μείωση της κίνησης 

προς τα ελληνικά νησιά. Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών 

μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για το ναυτεργατικό χώρο με 

σκοπό την πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτεργατών έναντι των επιλογών 

των πλοιοκτητών αναφορικά είτε με την διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είτε 

την προσωρινή μη εκτέλεση των δρομολογίων τους. Καθορίζεται το ειδικό διαδικαστικό καθεστώς 

χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού Απομαχικού 

Ταμείου και του Οίκου Ναύτου. 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη στήριξη του ναυτεργατικού δυναμικού της Χώρας το 

οποίο πλήττεται από τον COVID-19. Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των 

ναυτικών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή συγκυρία. 

Η εισαγόμενη ρύθμιση διασφαλίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της οικονομικής ζωής, μέσω της εξασφάλισης της 

συνέχειας των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο του κράτους όσο και των πολιτών και 

επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την άμβλυνση ενδεχόμενων βραχυχρόνιων διακυμάνσεων στην 

οικονομία. 

 

Μέρος ΙΑ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού 

 

Με την εισαγόμενη διάταξη του άρθρου 54 δίδεται παράταση έξι επιπλέον μηνών για την 

προσκόμιση της απαιτούμενης ΑΕΠΟ από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που έχουν υποβάλει 

το αίτημά τους στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κατά τους όρους του άρθρου 66 του 

ν.4403/2016 (Α’ 125). Η ως άνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένων των συνθηκών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της πανδημίας τόσο στη λειτουργία των τουριστικών 

επιχειρήσεων όσο και στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών με ενδεχόμενες καθυστερήσεις 

που παρατηρούνται σε διοικητικές διαδικασίες όπως στην περίπτωση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. Κατά τη σύνταξη της εισαγόμενης ρύθμισης τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της 
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Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (στο εξής Γενικής Γραμματείας Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) και οι κανόνες καλής νομοθέτησης.  

Επιπλέον, η εν λόγω ρύθμιση του άρθρου 55 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η 

εύρυθμη ολοκλήρωση του Προγράμματος "Τουρισμός για όλους" για το έτος 2020, ένα 

πρόγραμμα το οποίο βοήθησε πολύ στην τόνωση της τουριστικής αγοράς μέσα στις πρωτόγνωρες 

συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Η ρύθμιση δεν θα επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες στο φυσικό ούτε και το πολιτιστικό περιβάλλον δεδομένου ότι πρόκειται για 

την διευκρίνιση της διαδικασίας αποπληρωμής που θα ακολουθηθεί. Κατά τη σύνταξη της 

εισαγόμενης ρύθμισης τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής (στο εξής Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων) και οι κανόνες 

καλής νομοθέτησης. 

 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι 

αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 

 

Μέρος Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις  των άρθρων 3, 4 και 5 επεκτείνεται η προστασία των 

κοινωνικών ομάδων των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική κατάσταση λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, ενώ προβλέπεται η 

δυνατότητα προαιρετικής επέκτασης της προστασίας για συγκεκριμένους κλάδους ως και τον 

μήνα Δεκέμβριο. Παράλληλα, γίνονται αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την περίπτωση 

των εκμισθωτών, οι οποίοι λαμβάνουν μειωμένο μίσθωμα, προκειμένου να τύχουν 

φορολογικών ελαφρύνσεων.  

 

Αμφότερες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 7 προωθούνται στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19). 

Με τις υπό κρίση ρυθμίσεις, με τις οποίες αφενός προτείνεται στην ουσία νέος 

συμπληρωματικός προϋπολογισμός και αφετέρου θεσπίζεται δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης 

των ΦΓΚ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επηρεάζεται στην πράξη το σύνολο των ομάδων – 

στόχων των μέτρων που λαμβάνει η ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κορωνοϊού. Το πρόβλημα της πανδημίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτήν τη στιγμή τα 

κράτη στην Ευρώπη, ιδίως δε τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της ζώνης του 

ευρώ είναι πρωτοφανές. Κατά τούτο καινοφανή είναι και τα μέτρα στη λήψη των οποίων 

προβαίνει κάθε κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που 

έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν αφενός στην κάμψη των κανόνων 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και προσαρμογής και αφετέρου στην έγκριση από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο δέσμης μέτρων υπέρ της ανάκαμψης, προκειμένου η ΕΕ να ανασυνταχθεί μετά την 

πανδημία και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

Συνιστούν, κατά συνέπεια, τον θεσμικά συμφωνημένο και πρακτικά ορθό τρόπο αντιμετώπισης 

των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. 

 

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 6 περί συμπληρωματικού προϋπολογισμού 

είναι το να καταστεί εφικτή και να διασφαλιστεί από δημοσιονομικής πλευράς η 

αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή 
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πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν άμβλυνση των αρνητικών 

συνεπειών που επιφέρει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- 

η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), άρα κατά προέκταση η θωράκιση της οικονομίας της 

χώρας. 

Σημειώνεται ειδικότερα, ότι από το συνολικό ποσό αύξησης των πιστώσεων του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ -που 

θα εγγραφούν υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601001 «Πιστώσεις για 

δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων»- αφορούν σε εξοπλιστικά προγράμματα των 

ενόπλων δυνάμεων και σε δαπάνες αντιμετώπισης των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών. 

 

Αναφορικά με το άρθρο  7 περί ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των λοιπών ΦΓΚ 

που έχουν υποστεί περιορισμό της ρευστότητάς τους, στόχος είναι η άμβλυνση των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας που για τους εν λόγω φορείς αποτυπώνονται ιδίως στη μείωση των 

εσόδων τους και τη συνεπακόλουθη παρακώλυση της ομαλής τους λειτουργίας. 

 

Με την παρούσα ρύθμιση του άρθρου 8, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής 

αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και 

λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο προσωπικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας 

Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) -με εξαίρεση το διοικητικό προσωπικό- προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 

αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που αναλαμβάνει το ανωτέρω προσωπικό. 

 

Με την παρούσα ρύθμιση του άρθρου 9, παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Α.Β. Α.Ε., να προβαίνει 

στην ασφάλιση του προσωπικού της κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του. 

 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 10 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι τίθενται σε καραντίνα επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών και 

προβλέπεται ότι, εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, οι εν λόγω 

εργαζόμενοι  πρέπει  να αναπληρώσουν το  διάστημα της απουσίας λόγω της καραντίνας, σε 

άλλες εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Οι αποδοχές και οι 

ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων καταβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη, για το 

διάστημα της  απουσίας τους από την εργασία, ενώ δεν δικαιούνται, κατά το χρόνο 

αναπλήρωσης της απουσίας τους από την εργασία, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη 

εργασία.  

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου 11 παρίσταται αναγκαία για την αντιμετώπιση των 

αναγκών φροντίδας των τέκνων που τυχόν νοσήσουν από τον κορωνοϊό COVID -19, από τους 

εργαζόμενους γονείς.  

H παρούσα ρύθμιση του άρθρου 12 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

ενδεχόμενο της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης προκειμένου 

οι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα να είναι δικαιούχοι 

τακτικής επιδότησης ανεργίας, μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου. 
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Με την παρούσα ρύθμιση του άρθρου 13 σκοπείται η ενίσχυση των εργαζομένων και  η στήριξη 

των επιχειρήσεων όλης της χώρας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με στόχο τη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να μπορούν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του 

συνόλου των εργαζομένων τους,  που πραγματοποιήθηκε, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή 

του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του 

παρόντος για το μήνα Οκτώβριο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προσαρμογή τους στις 

εξαιρετικά  δύσκολες οικονομικές συνθήκες με παράλληλη οικονομική στήριξη των εργαζομένων 

τους. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 15 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να  παρασχεθεί  

οικονομική στήριξη στους καλλιτέχνες, δημιουργούς, επαγγελματίες της τέχνης και του 

πολιτισμού, πρόσωπα που ασκούν το  επάγγελμα του ξεναγού, και σε τουριστικούς συνοδούς, οι 

οποίοι δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική 

επιδότηση ανεργίας και επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που 

έχει διαμορφωθεί.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 16 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνισθεί 

το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της από 22.08.2020 ΠΝΠ που αφορούν στην καταβολή 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού και να ικανοποιηθεί η πληρότητα και η ασφάλεια δικαίου.  

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να ορισθεί ο τρόπος 

καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 για το χρονικό διάστημα αναστολής της 

σύμβασης εργασίας αφενός στην περίπτωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των 

οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και 

σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά και 

αφετέρου σε εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται  σε αναστολή σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του ν.4690/2020 (Α΄ 104). 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18 παρίσταται αναγκαία δοθέντος ότι η εν λόγω 

δυνατότητα παρέχεται έως την 14η Σεπτεμβρίου 2020, οπότε λόγω της συνέχισης των έκτακτων 

και αναγκαίων μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται αναγκαία η παράταση της 

προβλεπόμενης δυνατότητας.  

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της εξάπλωσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, και των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαία η 

τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’167) με το άρθρο 19 και η 

μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του 

κατώτατου ημερομίσθιου. 

Δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής 

των εκλογών, κρίνεται αναγκαία με το άρθρο 20 η παράταση της θητείας των διοικητικών 

οργάνων και δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για λόγους 
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που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να 

υφίσταται το ως άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο τα σωματεία να έχουν τη δυνατότητα να 

απευθύνουν πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την οποία δύναται να 

προβλέπεται ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 21 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να επεκταθεί ο 

επεκτείνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 

(Α’136) και σε υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις πέραν του Δημοσίου και σε απαιτήσεις 

του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 του ν. 3144/2003(Α΄111), του άρθρου 68 του 

ν.3996/2011(Α’170) και του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 προκύπτει ότι για το προσωπικό του 

ΟΑΕΔ και ειδικά για τους αναπληρωτές ωρομίσθιους στις σχολές ΕΠΑΣ που έχουν αποκτήσει 

προσόντα ανώτερου κλάδου, προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης και ένταξης του στον 

αντίστοιχο κλάδο. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του άρθρου 27 (άρθρο 3.1 ) του 

ν.2190/1994, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερου κλάδου στην ίδια ειδικότητα, 

κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα της ίδιας ειδικότητας. Ωστόσο, στις προκηρύξεις των 

σχολών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κατά το έτος 2016 και εφεξής, προβλέφθηκε ότι η διάταξη της παρ. 5 

του άρθρου 27 (άρθρο 3.1 ) του ν.2190/1994 θα εφαρμόζεται στα πλαίσια του κλάδου της 

ειδικότητας στην οποία άνηκε εξ αρχής ο υποψήφιος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

υπηρεσιακή του εξέλιξη με την κατάταξη του σε ανώτερο κλάδο της ίδιας ειδικότητας. 

Καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

λανθασμένες ερμηνείες των νόμων. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23 παρίσταται αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί 

αποτελεσματική προστασία στους φιλοξενούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(Μ.Φ.Η.) και σε λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η 

προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

Covid-19 στις προς προστασία προνοιακές δομές και κατάλληλη, καθώς το έργο των 

συστηθησόμενων επιτροπών θα επικεντρωθεί στην προστασία των εν λόγω ευπαθών ομάδων. 

 

 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Η διάταξη του άρθρου 24 με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης νεοδιοριζόμενων 

εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.  που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, 

καθώς και όσων έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως 

παθήσεως ή όσοι έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως, είναι 

αναγκαία, σύμφωνα με την αρχή του κοινωνικού κράτους, καθώς με αυτή λαμβάνεται μέριμνα 

για τους νεοδιοριζόμενους που αδυνατούν για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους να παραμείνουν 

στην περιοχή διορισμού τους για το προβλεπόμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα των δυο ετών. 

Προβλέπεται η δυνατότητα  πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατ’ ελάχιστον 

τρίμηνης διάρκειας αποκλειστικά κατά το διδακτικό έτος 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης διάταξης, καθώς και οι συνακόλουθες διατάξεις που εξειδικεύουν τη διαδικασία 

πρόσληψης, κρίνονται ως  αναγκαίες και κατάλληλες για να καλυφθούν τα κενά που 
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πιθανολογείται ότι θα δημιουργηθούν στην εκπαίδευση, σε περίπτωση που μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση ή προσωρινοί αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αδυνατούν να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, 

κατά περίπτωση, δια ζώσης, σε περίπτωση που ληφθούν ειδικά μέτρα ως προς τον τρόπο 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η πρόσληψη 

επιπλέον προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή σε περίπτωση 

που μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία δια ζώσης, λόγω των εξαιρετικά απρόβλεπτων συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω 

της πανδημίας. Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει λεπτομερώς τη διαδικασία για την αποτύπωση 

των σχετικών κενών και τη διενέργεια των προσλήψεων, ενώ η κάλυψη των κενών 

διασφαλίζεται αφενός με το κίνητρο της αυξημένης μοριοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

που θα παρασχεθεί με τις εν λόγω συμβάσεις (με εξαίρεση τις συμβάσεις εργασίας τρίμηνης 

κατ’ ελάχιστον διάρκειας για την παροχή τηλεκπαίδευσης) και αφετέρου με την πρόβλεψη της 

κύρωσης του αποκλεισμού από τις μεταγενέστερες προσλήψεις της ίδιας κατηγορίας, σε 

περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.  

 

Τέλος, η διάταξη του άρθρου 25 η οποία αφορά στη χρήση πόρων από το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πληρωμή των 

προσωρινών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν κατά τα ανωτέρω, αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την υλοποίηση των προσλήψεων και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. 

Η διάταξη του άρθρου 26 με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός του εβδομαδιαίου 

ωρολόγιου προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποκλειστικά για το σχολικό έτος 

2020 – 2021, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αναγκαία στο 

πλαίσιο των έκτακτων και επειγόντων μέτρων που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας, καθώς 

παρέχει την ταχύτητα και την ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 27 με την οποία προβλέπεται η εξακολούθηση του έργου της 

Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών είναι αναγκαία, διότι παραμένουν σε εκκρεμότητα 

αιτήσεις και ενστάσεις που δεν κατέστη δυνατό να εξεταστούν, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

που εφαρμόστηκαν για την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Επομένως, 

σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου προς τη Διοίκηση, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) με 

τον οποίο θεσπίστηκε το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών.   

Η διάταξη του άρθρου 28 που αφορά στην παροχή της δυνατότητας στους δήμους πρόσληψης 

προσωπικού καθαριότητας για τον καθαρισμό των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε., με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, κρίνεται αναγκαία 

καθώς θα καλύψει άμεσα και με την έναρξη της λειτουργίας τους τις ανάγκες καθαριότητας των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών, οι οποίες συστεγάζονται σε απογευματινή λειτουργία σε 

σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλα κτίρια που έχουν 

παραχωρηθεί από τους δήμους, δεδομένου ότι οι αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει το 

πρωί να παραδίδονται καθαρισμένοι στα γυμνάσια – λύκεια. Η προτεινόμενη, δε, διάταξη είναι 
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κατάλληλη να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα του καθαρισμού των δομών αυτών, καθώς το 

ζήτημα αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα για τις σχολικές μονάδες.  

Η νέα παράταση της προθεσμίας πρόσληψης εκπαιδευτών του άρθρου 29, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους 

πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη για την 

απρόσκοπτη λειτουργία τους,  καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες  στα προγράμματα αυτά δεν 

καλύπτονται μέχρι στιγμής αποκλειστικά και μόνο από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές 

ενηλίκων. 

Η διάταξη με την οποία παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. με  προγράμματα 

σπουδών χωρίς την απαραίτητη πιστοποίησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κρίνεται αναγκαία και 

κατάλληλη προκειμένου να είναι δυνατή η  λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., τα οποία σε άλλη 

περίπτωση δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για το έτος 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 

30. 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 31 προβλέπονται ειδικές διαδικασίες που εφαρμόζονται μόνο για 

την εισαγωγή προσωρινή θέση σε κυκλοφορία και διαγραφή των αμιγώς ηλεκτρικών 

λεωφορείων για λογαριασμό της ΟΣΥ Α.Ε. 

Η προτεινόμενη τροποποίηση που επέρχεται με το άρθρο 32 στοχεύει στη λήψη μέτρων 

προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα των επιβατών, των οποίων πτήσεις ματαιώθηκαν 

κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό 

διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 261/2004. 

Μέρος Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται απαραίτητες ως εξυπηρετούσες ανάγκες προστασίας του 

κοινωνικού συνόλου. 

 

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει 

συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

 

Μέρος Α : Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών  

 

Άρθρα 1 – 7  Οι λόγοι ένταξης των ειδικότερων ρυθμίσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τμήμα της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών  

 

Άρθρο 8  Η ΕΑΒ Α.Ε. αποτελεί ουσιώδους σημασίας αεροναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας 

και εξυπηρετεί τις επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Λόγω της στρατηγικής της σημασίας στην εξυπηρέτηση των Ενόπλων Δυνάμεων της 

Χώρας και της εξαγωγικής της δραστηριότητας, καθίσταται προφανές ότι το προσωπικό της ΕΑΒ 

Α.Ε. είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες του και κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, 

πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας. Η ρύθμιση αυτή, κρίνεται 
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απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που αναλαμβάνει το 

ανωτέρω προσωπικό, στο πλαίσιο της κύριας αποστολής του φορέα. 

 

Άρθρο 9  Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ Α.Ε., λόγω της φύσεως της εργασίας τους, εκτίθενται σε 

ιδιαίτερα επικίνδυνους και νοσογόνους παράγοντες. Για την κάλυψη των ανωτέρω ειδικών 

συνθηκών, κρίνεται αναγκαία, η -κατ’ εξαίρεση- παροχή της δυνατότητας στην Ε.Α.Β. Α.Ε., να 

προβαίνει στην ασφάλιση του προσωπικού της κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας 

του. 

 

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Οι διατάξεις συμπεριελήφθησαν στη στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα τους εν όψει της επικείμενης έναρξης του νέου σχολικού και ακαδημαϊκού έτους, 

στο πλαίσιο των εξαιρετικών και διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών που διαμορφώνονται 

λόγω της πανδημίας.  

Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, την περάτωση του έργου της 

Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και τη 

χρηματοδότησή τους από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετίζονται άμεσα με τις συνθήκες 

που διαμορφώνονται και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού.  

Η διάταξη που αφορά στη δυνατότητα απόσπασης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και 

μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ρυθμίζει το ζήτημα εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ενώ 

αντιστοίχως, οι διατάξεις που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας για πρόσληψη 

εκπαιδευτών και της προθεσμίας για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των 

Κ.Δ.Β.Μ. ρυθμίζουν τα σχετικά ζητήματα εν όψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου. 

 

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Τα προωθούμενα μέτρα του άρθρου 43 αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από τη 

μετάδοση του κορωνοϊού και στην αποτροπή διασποράς του. Εν γένει οι προωθούμενες 

διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένης της εκθετικής 

εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνονται έκτακτα μέτρα για την διασφάλιση της 

τροφοδοσίας της αγοράς αλλά και το ωράριο λειτουργίας των υπεραγορών και αγορών 

τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία στην αγορά, αλλά και η 

ομαλή προσέλευση των καταναλωτών σε super-market και υπεραγορές. Επίσης παρατείνονται 

τα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 

υγιεινής.  

Επίσης διευκολύνεται η λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς δεδομένης της 

αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, 

παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 31.12.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει κατά 

303



303 
 

τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, και η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι και έχει 

παραταθεί με το άρθρο 28 του Νόμου 4690/2020 (Α΄104) έως τις 30.9.2020, 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. 

Περαιτέρω μεταφέρεται η προθεσμία διεξαγωγής της ετήσιας ΓΣ των ΑΕ για την έγκριση των 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31.10.2020. H προτεινόμενη ρύθμιση 

κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της μετάθεσης της προθεσμίας 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2019 και των αυξημένων υποχρεώσεων των 

λογιστών φοροτεχνικών για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης για τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού-COVID 

19.  

Σημειωτέον ότι η μεταφορά της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων για το έτος 

2020 ικανοποιεί τα αιτήματα των επιχειρήσεων, των λογιστών φοροτεχνικών και των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών. 

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 

Η συντομότερη δυνατή ρύθμιση της εισαγωγής και προσωρινής κυκλοφορίας αμιγώς 

ηλεκτρικών λεωφορείων που παραχωρούνται προς χρήση στην Ο.ΣΥ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα 

να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για την χρήση της νέας τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης και 

στα αστικά λεωφορεία, όσον αφορά στο άρθρο 43. 

 

 

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 

 

Μέρος Α : Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών  

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 ευνοούν το προσωπικό της ΕΑΒ Α.Ε., 

αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της εργασίας τους και παρέχοντάς τους κίνητρο για την 

απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΑΒ Α.Ε.  

 

 

Μέρος Β : Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας   

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 10 διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα 

αναπληρώσουν το διάστημα της απουσίας λόγω καραντίνας ή θα εργασθούν με το σύστημα της 

εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 11, οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση νόσησης 

των τέκνων τους δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών για 

δέκα τέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που με ιατρική 

γνωμάτευση κρίνεται απαραίτητο ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού. Η άδεια χορηγείται 
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ανεξάρτητα  από άλλα μέτρα που προβλέπονται στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση  του άρθρου 12 θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για 

τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά 

επαγγέλματα της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α’91).Ειδικότερα,  μειώνεται ο 

απαιτούμενος αριθμός των αναγκαίων ημερών ασφάλισης για την καταβολή του επιδόματος 

ανεργίας από 100 κατ΄ ελάχιστον σε 50, προκειμένου να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης 

ανεργίας διάρκειας  3 μηνών και 5 ημερών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο  της παρ.9 του άρθρου 

6 του ν. 1545/85.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13 η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020 για όλες τις επιχειρήσεις –εργοδότες που 

εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

επιχειρείται η παροχή επιπλέον στήριξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, λόγω των 

οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και επιπροσθέτως 

διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και 

εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν 

τη δυνατότητά τους να απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 14 επιδιώκεται η στήριξη των επιχειρήσεων- 

εργοδοτών  που επλήγησαν σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας και ανήκουν 

στους κλάδους του τουρισμού,  εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 

μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του 

αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από 

το Υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ. Απώτερος σκοπός των μέτρων αυτών είναι η ομαλή 

επάνοδος σε πλήρη λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ταυτόχρονη πρόβλεψη 

για οικονομική στήριξη των εργαζομένων, μέσω χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  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 την παρούσα ρύθμιση του άρθρου 15 διευρύνονται οι  δικαιούχοι  των μέτρων στήριξης 

εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19.  

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις  στην 

από 22.08.2020 ΠΝΠ προκειμένου να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση της Διοίκησης και των 

Υπηρεσιών στη διαδικασία εφαρμογής αυτών.  

Με την προτεινόμενη διάταξη  του άρθρου 17 εισάγεται ένα επιπρόσθετο μέτρο στήριξης των 

εργαζομένων και ορίζεται ότι καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό εκ του 

επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

σύμβασης εργασίας και το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί 
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στο χρονικό διάστημα που η  σύμβαση εργασίας εργαζομένων τίθεται  σε αναστολή σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του ν.4690/2020 (Α΄ 104). 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 18, λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων στην 

αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020, η δυνατότητα των επιχειρήσεων – 

εργοδοτών να απασχολούν υπερωριακά εργαζομένους που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς τη σχετική απόφαση έγκρισης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του 

Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.). Προσέτι, ορίζεται ότι η εν λόγω υπερωριακή 

απασχόληση διέπεται από όλες τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις για τα χρονικά όρια 

εργασία. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 19 προβλέπεται ότι η διαδικασία εκκίνησης της 

διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου μετατίθεται στο έτος 

2021. Προσέτι με τις περ. α’ έως στ’ της παρ. 9 καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην 

ενεργοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου 

ημερομισθίου κατά το έτος 2021, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 

(167 Α’). 

Άρθρο 13 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 31η.12.2020, οι συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις 

ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων  της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση των 

δυσμενών συνεπειών που θα επέλθουν από τυχόν αποχώρηση τους. 

Με την παράταση που προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 20 καθίσταται δυνατή η 

συνέχιση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων 

και εργοδοτών και η χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων 

των σωματείων. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 21 επεκτείνεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των 

δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’136) και σε υφιστάμενες και μελλοντικές 

απαιτήσεις πέραν του Δημοσίου και σε απαιτήσεις του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ) και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 22 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί της παρ. 5 του 

άρθρου 27 του ν. 2190/1994, που προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων 

υποψηφίων, ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του 

ν.3552/2007(Α’77) έχουν αποκτήσει τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν σε ανώτερη βαθμίδα 

εκείνης που υπηρετούσαν εντάσσονται με αίτηση τους στους αξιολογικούς πίνακες πρόσληψης 

εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοιχης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας 

αναγνωρίζοντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία που προσφέρθηκε μετά την λήψη του πτυχίου. Με 

την προτεινόμενη διάταξης επιτυγχάνεται  η ισότιμη αντιμετώπιση της υπηρεσιακής εξέλιξης 

όλων των εργαζόμενων για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης. Η παρούσα ρύθμιση 

εναρμονίζεται με τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της 

χρηστής διοίκησης, καθώς από την μακρόχρονη εφαρμογή της δυνατότητας αναγνώρισης των 

προσόντων τους και την κατάταξη τους σε ανώτερη βαθμίδα, δημιουργήθηκε η εύλογη 
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πεποίθηση στους εργαζομένους αυτής της ειδικής κατηγορίας ότι αυτό θα συνεχίζεται και στο 

μέλλον.  

Με τη διάταξη του άρθρου 23  δίδεται η δυνατότητα σύστασης συλλογικών οργάνων για την 

προστασία των ωφελούμενων των εν λόγω δομών, ήτοι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(Μ.Φ.Η.) από τον κορωνοϊό COVID-19. Η θεσμοθέτηση ειδικών οργάνων για την προστασία των 

ευπαθών ομάδων που φιλοξενούνται σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές προνοιακές δομές 

αναμένεται να αναβαθμίσει το επίπεδο προστασίας της υγείας τους, θωρακίζοντας την 

κοινωνική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο. 

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Με τη δυνατότητα πρόσληψης στο άρθρο 24 ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή 

μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, στις περιπτώσεις που υφίστανται εκπαιδευτικά κενά όταν οι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές ή μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.Β.Π., της δημόσιας 

εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού 

(COVID-19), να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, δια ζώσης, στις περιπτώσεις που 

λαμβάνονται ειδικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την πρόληψη της 

διασποράς του COVID-19, όπως κατάτμηση των τμημάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των 

οποίων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή 

Ε.Β.Π.  καθώς και στις περιπτώσεις που μαθητές της δημόσιας πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αδυνατούν για όμοιο λόγο να παρακολουθήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης, ωφελούνται αφενός οι μαθητές, καθώς επιτυγχάνεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, και αφετέρου οι αναπληρωτές που 

κατατάσσονται στους σχετικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς αποκτούν εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία με αυξημένη μοριοδότηση. 

Με τη διάταξη του άρθρου 26 αναφορικά με τον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος για 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020 – 2021 με απόφαση του  Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ωφελούνται οι μαθητές της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.  

Με τη διάταξη του άρθρου 27 για τη δυνατότητα συνέχισης του έργου της Επιτροπής Κατ’ 

Εξαίρεση Μετεγγραφών επωφελούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. 

Με την παροχή δυνατότητας στους δήμους πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τον 

καθαρισμό των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. ωφελούνται οι εκπαιδευόμενοι αλλά και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό των συγκεκριμένων δομών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, καθώς διασφαλίζεται η λειτουργία τους σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 28. 

Με την παράταση της προθεσμίας πρόσληψης εκπαιδευτών του άρθρου 29, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους 

πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, ωφελούνται οι εκπαιδευόμενοι που 

συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, καθώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Με τη δυνατότητα λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. με  προγράμματα σπουδών χωρίς την απαραίτητη 

πιστοποίησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο άρθρο 30, ωφελούνται επίσης οι εκπαιδευόμενοι 

στα Κέντρα αυτά, καθώς εξασφαλίζεται η λειτουργία των Κέντρων για το έτος 2020-2021 και 

προστατεύεται το δικαίωμα στη δια βίου μάθηση.   

Μέρος Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Ευνοείται η λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών καθώς παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την 

ορθή σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχό τους προκειμένου να 

αποτυπωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση της κάθε επιχείρησης. 

Η δημοσιότητα της πληροφορίας για την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, η 

οποία διασφαλίζεται με την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Γενική 

Συνέλευση, είναι σημαντική για την κοινωνία και τους πολίτες.  

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 

Η προσωρινή κυκλοφορία των αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε. θα συμβάλει 

στο να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα για την χρήση της νέας τεχνολογίας της 

ηλεκτροκίνησης και στα αστικά λεωφορεία, όσον αφορά στο άρθρο 43.   

Μέρος Ζ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών (εφέδρων) για τη 

συμμετοχή σε επιλογικές διαδικασίες επανακατάταξης στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως 

ΟΒΑ. 

 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης 

διάταξης».  

 

Μέρος Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Αρμόδια για τα θέματα που σχετίζονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Αρμόδια για τα θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για 

τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, είναι η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Aρμόδιο για την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με τις μετεγγραφές των φοιτητών είναι 

το Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και 

Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Αρμόδιοι για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τον καθαρισμό των Δ.Ι.Ε.Κ. και των 

Σ.Δ.Ε. θα είναι οι δήμοι.  

Αρμόδια για τα θέματα πρόσληψης εκπαιδευτών οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιημένη 

εκπαιδευτική επάρκεια σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη 

308



308 
 

τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και για τα θέματα λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. με  προγράμματα 

σπουδών χωρίς την απαραίτητη πιστοποίησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι η Διεύθυνση Δια 

Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου 

Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι 

αρμόδια για τα θέματα που σχετίζονται με την χρήση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

 

Μέρος ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 

 

Όσον αφορά στο άρθρο 31, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι εξής: Τελωνεία, Υπηρεσίες Μεταφορών 

των Περιφερειών, ΟΑΣΑ. 

 

 

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. 

 

Λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των ρυθμίσεων δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους. 

 

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. 

 

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 και για το λόγο αυτό και λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα τους οι προτεινόμενες διατάξεις δεν τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση 

στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr». 
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