
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών 

συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

 

Επί της αρχής  

Με το παρόν σχέδιο νόμου λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις 

φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» 

και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, 

θεσπίζονται μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

 

Επί του άρθρου 1 

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται έκτακτο μέτρο οικονομικής βοήθειας με στόχο να αντιμετωπιστεί 

η έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και 

τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, 

Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα θεσπίζεται 

οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για τα φυσικά πρόσωπα των 

οποίων επλήγη η κατοικία, και οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) για τα νομικά πρόσωπα των 

οποίων επλήγησαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, 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 

χρονοβόρων διαδικασιών, η αίτηση των δικαιούχων για τη λήψη του επιδόματος θα 

υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Για την είσοδο του αιτούντος στην 

ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των 

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 Κέντρο 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. 
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Επί του άρθρου 2 

Με το άρθρο 2 θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο του επιδόματος του 

άρθρου 1, 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.  

 

Επί του άρθρου 3 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται, η αναστολή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κάθε 

πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων, στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών 

καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. Για το ίδιο χρονικό διάστημα 

αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε 

εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται  

μέσω αυτού του εξαιρετικού μέτρου η στήριξη των πληγεισών περιοχών.  

 

Επί του άρθρου 4 

Με τη διάταξη του άρθρου 4 προβλέπεται η παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών 

καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.  

Ειδικότερα, ως προς την παρ. 1, με την υπ’ αρ. 617/ΓΔζ1/24.7.2018 (Β΄ 3019) απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστάθηκαν: α) ο Τομέας Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ Α.Α.), με έδρα τον Δήμο 

Ραφήνας-Πικερμίου και β) ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Δυτικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ Δ.Α.), με έδρα τον Δήμο Μεγαρέων, οι οποίοι εντάχθηκαν στην 

οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ Κ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο και συντονισμό της ΓΔΑΕΦΚ. 

Λόγω της έκτακτης ανάγκης για άμεση εξυπηρέτηση του μεγάλου πλήθους των πληγέντων 

πολιτών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε εκτεταμένες εκτάσεις της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της ανάγκης αποκατάστασης 

μεγάλου πλήθους κατοικιών και επιχειρήσεων, οι ανωτέρω τομείς στελεχώθηκαν με ογδόντα 

(80) άτομα προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την 

ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, κατόπιν της υπ’ αρ. 62264/10.8.2018 ανακοίνωσης-

πρόσκλησης. Περαιτέρω για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων αναγκών από τον σεισμό 

της Ζακύνθου, τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις 

πλημμύρες του μηνός Φεβρουαρίου 2019, καθώς και τη συνέχιση του απρόβλεπτου και 

επείγοντος έργου της αποκατάστασης που προκύπτει κατά καιρούς από φυσικές 

καταστροφές (υποδομών-κτιρίων και οικονομικής), προσλήφθηκαν για τη στελέχωση της 

ΔΑΕΦΚ Κ.Ε. είκοσι (20) άτομα προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, διαφόρων 
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ειδικοτήτων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ 

(8) μηνών, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Εν συνεχεία οι συμβάσεις του 

ανωτέρω προσωπικού παρατάθηκαν αυτοδίκαια με την υπ’  αρ. 41416/7.6.2019 απόφαση 

του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, από την ημερομηνία λήξης τους για δεκαέξι (16) 

μήνες, καθώς το έργο της αποκατάστασης ήταν υπό εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α΄ 77). Οι ανωτέρω τομείς, πέραν των ανωτέρω έργων, 

ανέλαβαν και το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων από άλλες φυσικές 

καταστροφές, όπως των πλημμυρών σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων στις 30.9.2018, του 

σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 στην Αττική και των πλημμυρών σε περιοχές του Δήμου 

Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, στις 25.11.2019. 

Σήμερα, το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχώς υποβάλλονται νέες αιτήσεις δεδομένης της 

παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδειών επισκευής και της 

ανάληψης του πρόσφατου έργου της αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου και περίφραξης, 

με αποτέλεσμα οι Τομείς να έχουν μεγάλο όγκο εργασίας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το 

έργο της αποκατάστασης των κτιρίων, λόγω των πιο πρόσφατων συμβάντων, βρίσκεται στην 

αρχή δεδομένου ότι οι απαιτούμενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί προσφάτως και έχει 

ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες. Στα προαναφερόμενα πρέπει να 

προστεθεί και η επείγουσα ανάγκη πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από 

τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 λόγω της 

εκδήλωσης του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρών, 

καθώς και κατολισθήσεων. 

 Οι ενέργειες που επιτελεί το ανωτέρω προσωπικό ορισμένου χρόνου, στους Τομείς 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και στη 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, είναι ενδεικτικά οι 

κατωτέρω: 

1. Εξετάζουν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες και ειδικότερα: α) 

εξετάζουν τις κατατεθειμένες αιτήσεις και συντάσσουν έγγραφα για την προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, β) 

αποστέλλουν θετική εισήγηση στη ΔΑΕΦΚ Κ.Ε., για την έκδοση σχετικής απόφασης, γ)  

εξετάζουν τις κατατεθειμένες ενστάσεις και  συντάσσουν εισηγήσεις προς τη ΔΑΕΦΚ Κ.Ε. για 

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

2. Εξετάζουν τις αιτήσεις των πληγέντων για επιδότηση ενοικίου-συγκατοίκησης, σύμφωνα 

με τη σχετική υπουργική απόφαση και εκδίδουν αποφάσεις. 

3. Διενεργούν αυτοψίες, κατόπιν αιτήσεων, και συντάσσουν τα σχετικά πορίσματα διμελών 

ή τριμελών επιτροπών. 

4. Παραλαμβάνουν και εξετάζουν πλήθος αιτήσεων για έκδοση αδειών επισκευής πληγέντων 

κτιρίων και εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες επισκευής και επιμελούνται των αποφάσεων ως 

προς την αντίστοιχη στεγαστική συνδρομή. 

5. Όταν οι βλάβες στα κτίρια είναι μικρής κλίμακας, η άδεια επισκευής εκδίδεται από τον ίδιο 

τον Τομέα, χωρίς μεσολάβηση ιδιώτη μηχανικού εκ μέρους του ιδιοκτήτη. 

6. Οι Τομείς καθορίζουν τη δικαιούμενη στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή ή 

αυτοστέγαση στην περίπτωση κατεδαφιστέων κτισμάτων. 
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7. Οι Τομείς Αποκατάστασης εξετάζουν τις αιτήσεις και διενεργούν αυτοψίες για τη χορήγηση 

αποζημίωσης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου. 

 Από τα αναφερόμενα ως άνω, προκύπτει η ανάγκη παράτασης των συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου του προσωπικού που προσλήφθηκε στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

όσο το δυνατόν άμεση και πλήρης αποκατάσταση του μεγάλου πλήθους των πληγέντων 

κατοίκων των περιοχών αυτών, από τις πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018,  τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2018, τον 

σεισμό του Ιουλίου 2019 και τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019, καθώς και του Σεπτεμβρίου 

2020. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η παράταση των συμβάσεων των ενενήντα πέντε 

(95) με σύμβαση ορισμένου χρόνου υπαλλήλων από τη λήξη τους μέχρι και τις 30.4.2021.  

Ως προς τη διάταξη της παρ. 2 σημειώνονται τα εξής: Πολλές περιοχές της περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων επλήγησαν κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 από ισχυρές βροχοπτώσεις, 

έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν εκτεταμένες 

καταστροφές στα κτίρια και τις εν γένει υποδομές του νομού. Σε συνέχεια των φαινομένων 

αυτών, συστάθηκε ο ΤΑΕΦΚ Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την υπ΄ αρ. 16973/27.2.2019 

(Β΄730) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του έργου 

της αποκατάστασης των πληγέντων από τις καταστροφές εξαιτίας των ισχυρών 

βροχοπτώσεων, των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων, στις 

Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, στα κτίρια και τις εν γένει υποδομές των 

πληγεισών περιοχών. Στις 28.5.2019 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη είκοσι ενός υπαλλήλων (ενός 

διοικητικού και είκοσι μηχανικών διάφορων ειδικοτήτων) (Β΄ 882 και Β΄ 880) με οκτάμηνη 

σύμβαση. Με την υπ΄ αρ. 27883/14.5.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών ανανεώθηκε η σύμβαση δεκαοκτώ εξ αυτών (κατόπιν παραιτήσεων τριών εκ 

των αρχικά προσληφθέντων) για επιπλέον οκτώ μήνες που λήγουν στις 2.10.2020, ενώ δύο 

ακόμη υπάλληλοι παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης.   

Το έργο της αποκατάστασης των κτιρίων είναι σε πλήρη εξέλιξη και η Υπηρεσία ΤΑΕΦΚ- 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκδίδει άδειες επισκευής των πληγέντων κτιρίων από τις 

πλημμύρες, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί καθημερινά τόσο τους πολίτες, όσο και τους 

μηχανικούς που προσέρχονται για ενημέρωσή τους στο πλαίσιο σύνταξης φακέλων μελετών 

για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων. Το έργο της αποκατάστασης θα αυξηθεί μετά την 

υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των περιοχών που 

παρουσιάζουν κατολισθητικά φαινόμενα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης, 

έπειτα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, καθώς εν δυνάμει δικαιούχοι είναι πάνω 

από διακόσιοι πολίτες σύμφωνα με τα δελτία αυτοψιών. Πέραν του αντικειμένου της 

αποκατάστασης των βλαβών σε κτιριακές υποδομές ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων έχει στην αρμοδιότητά του την συνδρομή και υποβοήθηση των καθ΄ ύλην αρμόδιων 

τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο έργο τους για την 

αποκατάσταση των έργων υποδομής.   

Περαιτέρω, οι μηχανικοί του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Χανίων διενήργησαν 

αυτοψίες μετά τον σεισμό της 27ης.11.2019 με μέγεθος 6.1 βαθμών της κλίμακας Richter 

που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, καθώς και μετά τον ανεμοστρόβιλο της 

5ης.5.2020 που έπληξε την περιοχή του Σταυρού, της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του 

Δήμου Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφερειακής Ενότητας 
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Χανίων θα αναλάβει και το έργο της αποκατάστασης από τις προαναφερθείσες φυσικές 

καταστροφές.   

Οι υπάλληλοι σήμερα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία τόσο στη διενέργεια αυτοψιών, όσο και 

στην έκδοση πράξεων αδειών επισκευής και εγκρίσεων στεγαστικής συνδρομής για την 

αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του έργου της 

αποκατάστασης από τις προαναφερόμενες φυσικές καταστροφές, αλλά και για την 

υποβοήθηση του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στην αντιμετώπιση μελλοντικών φυσικών 

καταστροφών και την αποκατάσταση των συνεπειών τους. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι συμβάσεις των ως άνω δεκαοκτώ υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα 

είναι δεκαέξι υπάλληλοι, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του                  

ν. 4663/2020 (Α΄ 30), παρατάθηκαν για διάστημα οκτώ (8) μηνών και των οποίων επίκειται η 

λήξη στις 2.10.2020, λόγω της κρισιμότητας του έργου τους, το οποίο δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί, παρατείνονται μέχρι τις 30.4.2021.    

 

Επί του άρθρου 5 

Για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές 

καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 θεσπίζονται έκτακτα και 

επείγοντα μέτρα τα οποία αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που 

επλήγησαν, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα με τη θεσπιζόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, που επλήγησαν από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός» στις περιοχές: 

1. Δήμος Καρδίτσας    

2. Δήμος Μουζακίου     

3. Δήμος Σοφάδων    

4. Δήμος Παλαμά     

5. Δήμος Πλαστήρα     

6. Δήμος Αργιθέας     

7. Δήμος Φαρσάλων     

8. Δήμος Ληξουρίου     

9. Δήμος Ιθάκης     

10. Δήμος Αργοστολίου    

11. Δήμος Σάμης     

12. Δήμος Ζακύνθου 

13. Δήμος Λευκάδας      

• Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων στο σύνολό της  

• Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου 

• Κοινότητα Φτερνού της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου 

• Δημοτική Ενότητα Καλάμου  

• Δημοτική Ενότητα Κάστου  

14. Δήμος Αλμυρού 

• Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της 

• Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της 

• Κοινότητα Αμαλιάπολης και Βρύναινων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης 

• Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού 
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15.  Δήμος Λαμιέων  

• Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της 

• Κοινότητες Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αρχυροχώριου, 

Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης  της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης 

• Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής, Φραντζή, Λυγαριάς της 

Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων 

• Κοινότητες Μοσχοχωρίου και Γοργοπόταμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου  

16. Δήμος Τρικαίων 

• Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων 

17. Δήμος Μακρακώμης 

• Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ. Σώστη της Δημοτικής Ενότητας 

Σπερχειάδας 

• Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Παλιουρίου) και 

Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης 

• Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού 

18.  Δήμος Δομοκού 

•           Kοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, 

μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων 

τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω 

φαινομένου και όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις-

εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των 

συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θα θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των 

εργαζομένων τους σε αναστολή. Στη δε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες 

αυτές είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης 

υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 

ίσο με εκείνο της αναστολής. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 

σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, καθώς και αναλογίας δώρου 

Χριστουγέννων. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των 

εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται 

κανονικά από τον εργοδότη και η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης 

υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο 

εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους 

εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή. Περαιτέρω, οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, 

εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Μετά 

από την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για 

να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 
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Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των 

δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα 

οποία αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου 

καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 

Στη θεσπιζόμενη διάταξη προβλέπεται επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καθοριστούν οι όροι και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της και ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθοριστούν ειδικώς οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της 

Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Επί του άρθρου 6 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να 

καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του 

έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020, με στόχο τη διευκόλυνσή τους προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, όσον 

αφορά στην πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Η ανάγκη για τη ρύθμιση αυτή, αφενός μεν διότι με 

πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανακαθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης του 

αντικειμενικού συστήματος φορολογητέας αξίας ακινήτων, οι οποίες ακυρώθηκαν με 

αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφετέρου δε διότι με την πρόσφατη ρύθμιση 

του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), δόθηκε απαλλαγή φόρου στα δικαιώματα επί 

ακινήτων που βρίσκονται σε μικρά ακριτικά νησιά και ανήκουν στους κατοίκους των νησιών 

αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εκκαθάριση του 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 

 

Επί του άρθρου 7 

Η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών στα συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (μη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια 

κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων και των 

αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, 

ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων) αποσκοπεί 

στη μείωση των δυσμενών συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις όλης της επικράτειας. 

 

Επί του άρθρου 8 

Με την προτεινόμενη διάταξη η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, 

προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

(100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 

2021. Η συγκεκριμένη διάταξη, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει ακόμη και στις μικρές 

επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες συνεπάγεται την τόνωση της 

κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, την αύξηση του τζίρου των 
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επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

 

Επί του άρθρου 9 

Με την προτεινόμενη διάταξη αναστέλλεται για έναν  χρόνο, από 1.10.2020 έως 30.9.2021, 

η επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση της συνολικής 

επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών. 

 

 

 

Επί του άρθρου 10 

Η προτεινόμενη ρύθμιση ανταποκρίνεται στην ανάγκη χρηματοδότησης των αναπληρωτών 

και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Οι πιστώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να 

καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες για κάθε μορφή εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ήτοι της εκπαίδευσης με τη 

χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών δυνατοτήτων και ψηφιακών εφαρμογών, τη 

διευρυμένη εφαρμογή της οποίας απαιτεί η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19. Οι ανάγκες αυτές αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το 

σχολικό έτος 2020-2021 και, συγκεκριμένα, στην εξασφάλιση των πιστώσεων για 

απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, 

καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

 

 

Επί του άρθρου 11 

Λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά επιδημιολογικά δεδομένα και παρακολουθώντας τον 

αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και τη διασπορά του κορωνοϊού στην Ελληνική Επικράτεια 

υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και 

αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε 

κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση ειδικότερων 

διατάξεων, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που παρέχεται από τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την άμεση ανάθεση συμβάσεων για την κάλυψη των 

αναγκών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού. 

 

Επί του άρθρου 12 

Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι η αναστολή λειτουργίας υπηρεσίας του Δημοσίου 

διενεργείται με απόφαση του ανώτατου ιεραρχικά προϊσταμένου αυτής οργάνου, προς 

επίτευξη της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού χωρίς να 

πλήττεται η εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ενημέρωσή τους.  

Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής του μέτρου προσωρινής 

αναστολής της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μίας δημόσιας υπηρεσίας, με 

απόφαση του οικείου Υπουργού ή επικεφαλής της υπηρεσίας μετά από γνώμη του Διευθυντή 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ 
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εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος της «Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες». 

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι αποφάσεις που 

αφορούν στην αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών δημοτικής ή περιφερειακής 

ενότητας ή για όλη την Επικράτεια λαμβάνονται κατά την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 

πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄ 76). 

 

 

Επί του άρθρου 13 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη 

των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του 

ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου 

κάθε δεύτερου έτους. Με τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται να επιτευχθεί η εκπλήρωση της 

υπηρεσιακής ανάγκης ανάδειξης εκπροσώπων του  εκπαιδευτικού προσωπικού στα οικεία 

υπηρεσιακά συμβούλια, χωρίς, όμως, να επηρεάζεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται 

να αφιερώνεται για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να διακόπτεται η 

εκπαιδευτική λειτουργία. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογικών 

διαδικασιών που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 34 του 

π.δ. 1/2003, ευθέως ή κατά παραπομπή, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα καθορίζει και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας ψηφοφορίας. Στην περίπτωση 

που αποφασισθεί η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

δεν θα υφίσταται πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 1/2003 ή και άλλων συναφών 

διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη διεξαγωγή των εν λόγω εκλογικών διαδικασιών με 

αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με 

αλληλογραφία. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για καθορισμό και ανακαθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των 

διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω 

υπηρεσιακών συμβουλίων. Επιπλέον προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας,  εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

της παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας 

εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των 

συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές.  Οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν για τη διεξαγωγή 

εκλογικών διαδικασιών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά και, επομένως, και των 

επικείμενων εκλογών του Νοεμβρίου ενεστώτος έτους.   
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Επί του άρθρου 14 

Με το παρόν άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου 

νόμου. 

                                                                                                           Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

Κ. Τσιάρας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Κ. Καραμανλής 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

        Ν. Χαρδαλιάς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

1. Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 

4223/2013 (Α΄287), το οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 8 

Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή 

σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 

(10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες 

δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί 

μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 

2014. 

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά. 

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και 

την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός 

Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016. 

Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και 

η τελευταία μέχρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017. 

Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και 

η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018. 

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του 

Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018. 

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η 

Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019. 

Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του 

Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η 

τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021. 

2. Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

3. Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, 

επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση 

φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.». 
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2. Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το 

οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 11 

Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες 

1. Στο Παράρτημα III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 

του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 

2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παρ. 51, ως εξής: 

«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 

2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά 

των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).» 

β. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα 

οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).» 

γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παρ.1α ως εξής: 

«1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.» 

δ. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, 

οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων 

διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε 

αναλογία.». 

2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο 

συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος 

κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την προηγούμενη παράγραφο, 

εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.». 

 

3. Με το άρθρο 10 αντικαθίστανται το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), το οποίο έχει 

ως εξής:  

«Άρθρο 19 

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του 

εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη 

Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του 

Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 

και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 40 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως 

το ποσό των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000) ευρώ και την 

οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έως το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων 

εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (62.640.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης 

του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.». 
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4. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α’ 1), το 

οποίο έχει ως εξής:  

«Άρθρο 19 

Τρόπος εκλογής 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που μετέχουν στα 

α) περιφερειακά υπηρεσιακά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), 

β) περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), 

γ) ανώτερα περιφερειακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), 

δ) ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ), 

ε) κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και 

στ) κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), εκλέγονται με 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του 

μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε διεύθυνσης και 

γραφείου εκπαίδευσης.». 

 

5. Με την παρ. 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003, το οποίο έχει 

ως εξής:  

«Άρθρο 34 

Τρόποι εκλογής 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ειδικού εκπαιδευτικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού 

ειδικής αγωγής στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και στο υπηρεσιακό συμβούλιο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

(ΥΣΕΕΠ) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται την πρώτη 

εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην 

έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και 

του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετούν σε ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ, που λειτουργούν 

εκτός έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με 

αλληλογραφία.». 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

    Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την 

πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Άρθρο 1: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές 

που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

Άρθρο 2: Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες 

από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

Άρθρο 3: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας 

του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» 

Άρθρο 4: Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Άρθρο 5: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις 

πληγείσες περιοχές της Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την 

πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 

19ης Σεπτεμβρίου 2020 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 6: Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020  

Άρθρο 7: Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για 

συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 

Άρθρο 8: Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 

2021 

Άρθρο 9: Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 

Άρθρο 10: Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

Άρθρο 11: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας 

της δημόσιας υγείας 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων 

δημόσιων υπηρεσιών 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 13: Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού 

προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής 

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

 

Άρθρο 1 

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που 

προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες  

 της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

 

1. Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται 

ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών 

καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των 

συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, 

Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 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 επλήγη η επιχείρηση, 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 τα φαινόμενα της παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και 

επλήγησαν από τα φαινόμενα της παρ. 1 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 περιεχομένου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα, μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η 

προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να 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 ισχύουσα άδεια 

παραμονής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές 

λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο 

αυτής. 
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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. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το 

ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της 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 και ο τρόπος πληρωμής, η 

διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των 

δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, 

επιπλέον δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθεί να κατατεθούν, κατά περίπτωση, από τους 

δικαιούχους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

10. Ψευδής δήλωση από τον αιτούντα, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις 

κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος 

επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εισπράττεται κατά τις 

διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Οι δημόσιες αρχές ή επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, οφείλουν να αποστέλλουν προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. κάθε αιτούμενο στοιχείο που 

απαιτείται για τον έλεγχο της ορθότητας των υποβληθεισών δηλώσεων. 

11. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ 

ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2020. Με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να 

παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Ιανουαρίου 2021. 

 

Άρθρο 2 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από 

τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

 

Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1, που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα 
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σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από 

την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που 

έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 

και 19 Σεπτεμβρίου 2020, ορίζεται ως αφορολόγητη, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του 

άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, 

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. 

 

Άρθρο 3 

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω 

 της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» 

 

Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν 

από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του 

παρόντος και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η αναστολή 

καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, 

αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, 

αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε 

εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 4 

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

 

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής 

και Δυτικής Αττικής της υπό στοιχεία οικ./617/ΓΔζ1/24.7.2018 απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3019) και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 

του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), παρατείνονται αυτοδίκαια 

από τη λήξη τους μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021. Η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα 

της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. 

2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαέξι (16) ατόμων όλων των 

ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
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Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 

του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), και οι οποίες είχαν παραταθεί 

δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), για διάστημα οκτώ (8) μηνών, 

παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους μέχρι και τις 30.4.2021. Η παράταση δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. 

 

Άρθρο 5 

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες 

περιοχές της Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του 

μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020 

 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στις περιοχές: 

1. Δήμος Καρδίτσας    

2. Δήμος Μουζακίου     

3. Δήμος Σοφάδων    

4. Δήμος Παλαμά     

5. Δήμος Πλαστήρα     

6. Δήμος Αργιθέας     

7. Δήμος Φαρσάλων     

8. Δήμος Ληξουρίου     

9. Δήμος Ιθάκης     

10. Δήμος Αργοστολίου    

11. Δήμος Σάμης     

12.  Δήμος Ζακύνθου 

13. Δήμος Λευκάδας      

 Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων στο σύνολό της  

 Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου 

 Κοινότητα Φτερνού της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου 

 Δημοτική Ενότητα Καλάμου  

 Δημοτική Ενότητα Κάστου  

14. Δήμος Αλμυρού 

 Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της 

 Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της 

 Κοινότητα Αμαλιάπολης και Βρύναινων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης 

 Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού 

15.  Δήμος Λαμιέων  

 Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της 

 Κοινότητες Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αρχυροχωρίου, 

Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης 
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 Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής, Φραντζή, Λυγαριάς της 

Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων 

 Κοινότητες Μοσχοχωρίου και Γοργοπόταμου της Δημοτικής Ενότητας 

Γοργοποτάμου  

16. Δήμος Τρικαίων 

 Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων 

17. Δήμος Μακρακώμης 

 Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ. Σώστη της Δημοτικής Ενότητας 

Σπερχειάδας 

 Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Παλιουρίου) και 

Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης 

 Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού 

18.  Δήμος Δομοκού 

Kοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, 

μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων 

τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω 

φαινομένου και όχι πέραν των τριών (3) μηνών. 

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θέτουν τις 

συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.  

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 

υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 

ίσο με εκείνο της αναστολής. 

4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το 

παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, καθώς και αναλογίας δώρου 

Χριστουγέννων.  

5. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 

οποιαδήποτε οφειλή.  

6. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της 

πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.  

7. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

8. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.  

9. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον 

αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 

Μετά από την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
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για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής 

Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη 

δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους 

στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα 

στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός 

πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».  

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας. 

11.  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την εφαρμογή του παρόντος μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται για 

τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 6 

Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020  

 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε 

έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις 

επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.» 

 

Άρθρο 7 

Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα 

αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο 

συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος 

κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 

1η.6.2020 έως και την 30η.4.2021.» 
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Άρθρο 8 

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 

 

Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 22Γ, ως εξής: 

 

«Άρθρο 22Γ 

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 

 

H διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 

2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: 

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, 

διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή  

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων 

Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, 

βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών 

μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) 

πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) και βστ) των 

εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον 

χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για 

το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται 

τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών 

(τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 

2019 και 

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται 

τουλάχιστον στο εκατό πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών 

τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στην περ. β) 

Μέσα Ψυχαγωγίας για το έτος 2019. 

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει 

τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της 

διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) 

διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως 

άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.   

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της 

παρούσας. 
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Άρθρο 9 

Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 

 

Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 

του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

Άρθρο 10 

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

 

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

 

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική 

Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηματοδοτούμενου 

Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2020 και τίτλο «Πληρωμή 

αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του 

άρθρου 47 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των εκατόν 

τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (132.768.000) ευρώ και την 

οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έως το ποσό των εκατόν τριάντα τριών 

εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (133.542.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο 

Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.» 

 

Άρθρο 11 

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της 

δημόσιας υγείας 

 

 

Είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και 

κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147) και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών 
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υπηρεσιών από την Προεδρία της Κυβέρνησης και διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση 

των σχετικών μηνυμάτων από μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι 

όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών, η διαδικασία διάθεσης των 

σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης και οι λοιπές αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος για την 

υλοποίηση του παρόντος. 

 

Άρθρο 12 

Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων 

δημόσιων υπηρεσιών 

 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

δύναται, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού 

COVID-19, να επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου η 

προσωρινή αναστολή της λειτουργίας επιμέρους οργανικών μονάδων μιας δημόσιας 

υπηρεσίας ή του συνόλου αυτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας 

εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του 

Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ' εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου 

Διαχείρισης Κρούσματος της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας 

Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες». Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα προς 

ενημέρωση των πολιτών.  

2. Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των 

δημοσίων υπηρεσιών, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου 

λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 

πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄ 76). 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) δεν θίγονται από την 

εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 13 

Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού 

προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής 

 

1. Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που μετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας 
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Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. 

Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.» 

2. Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που 

διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή 

διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.» 

3. Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να 

διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων 

συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής 

διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή 

με αλληλογραφία. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και 

ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής 

διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας,  εφόσον δεν είναι δυνατή 

η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας 

εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των 

συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, 

παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το 

χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες 

και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.   

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται 

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, 

με την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους. 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. 
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                                                                                                                Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Σπ. –Αδ. Γεωργιάδης 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Κυρ. Πιερρακάκης 

   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

        Ν. Χαρδαλιάς 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

Στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

"Ιανός", περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις».  

 
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται επί 

του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

1. Δαπάνη ύψους 46,9 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογίας δώρου Χριστουγέννων και την 

παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις 

εργασίας, σε πληγείσες από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» επιχειρήσεις - 

εργοδότες, τελούν σε αναστολή. (άρθρο 5) 
 

2. Δαπάνη από την παράταση, μέχρι και τις 30-4-2021, των συναφθεισών 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού: 

   α) όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

   β) δεκαέξι (16) ατόμων όλων των ειδικοτήτων των Τομέων 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής 

Ενότητας των Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και την ως εκ τούτου, κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας αυτού και καταβολής 

των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 4) 

 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 852 χιλ. ευρώ 

περίπου, συνολικά. 

 

3. Δαπάνη από τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον ποσού, ύψους έως 47,3 

εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2020 και έως 70,9 εκατ. ευρώ περίπου,  για 

το έτος 2021, για την πληρωμή, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), των αναπληρωτών και 

ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Επιστημονικού και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.). (άρθρο 10) 

 

4. Δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού, υπηρεσιών 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς 

υπηρεσίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, κατά παρέκκλιση ειδικότερων 
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διατάξεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα (αριθμός και αξία συμβάσεων). (άρθρο 11) 

 

5. Εφάπαξ δαπάνη από τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή 

περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των 

φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού 

κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, 

Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 

18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. (άρθρο 1) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.). 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα, όσον αφορά στην υπό στοιχείο 3. 

δαπάνη, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

 

6. Απώλεια εσόδων ύψους 18 εκατ. ευρώ περίπου, από την αναστολή για 

την περίοδο από 1-10-2020 έως 30-9-2021 της επιβολής του προβλεπόμενου 

τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση. (άρθρο 9) 
 

7. Απώλεια εσόδων από τη χρονική επέκταση της μείωσης των συντελεστών 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται 

από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 7) 

 

8. Απώλεια εσόδων από τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για 

συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες κατά τα φορολογικά έτη 2020-2021, το 

ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 8) 

 

 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

                                                               Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020  
 

 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

      

 

 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 

 
 

Ειδ. Ιανός – ΚΤ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210-3332000, 210-3375000                    

E-MAIL: ministeroffice@minfin.gr, yfyp.fpdp@minfin.gr, gg-fpdp@minfin.gr  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

 

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν 

από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών  της 18ης και 

19ης Σεπτεμβρίου 2020 

- Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες  από τις φυσικές 

καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των 

συνεπακόλουθων πλημμυρών της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

-  Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω  της πορείας του μεσογειακού 

κυκλώνα «Ιανός» 

- Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ Αποκατστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

- Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές της 

Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

- Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020  

-  Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία 
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
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- Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για διαφημιστικές δαπάνες κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 

2021 

- Αναστολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση 

-  Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

- Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας 

- Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων δημόσιων 

υπηρεσιών 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

- Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και 

ειδικού εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

 

 

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 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 5 έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες, που προέκυψαν στις περιοχές 

που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», 

ικανοποιώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 6 έως 12 έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο, λόγω των 

δυσμενών συνεπειών που οφείλονται στην πανδημία του COVID-19.  

Η διάταξη του άρθρου 13 έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της, εν όψει των επικείμενων εκλογικών διαδικασιών του μηνός Νοεμβρίου του παρόντος 

έτους.  

Ειδικότερα: 

Άρθρο 1: Με την διάταξη αυτή θεσπίζεται έκτακτο μέτρο οικονομικής βοήθειας με σκοπό να 

αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και 

τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και 

Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.  Εξαιτίας της σφοδρότητας των φυσικών φαινομένων 

προκλήθηκαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες και για τον λόγο αυτό θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση ύψους 

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

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

προϋπόθεση ότι ήταν σε λειτουργία τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Άρθρο 2: Θεσπίζεται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του 

άρθρου 1, η οποία δεν υπόκειται σε καμία κράτηση και δεν συμψηφίζεται με άλλες τυχόν υφιστάμενες 

οφειλές και χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα. 

Άρθρο 3: Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται, έως 30.09.2021, η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και των 

προθεσμιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων, αναφορικά με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής 
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εκτέλεσης, στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που επήλθαν από το πέρασμα του 

μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».  

Άρθρο 4: Με τη διάταξη αυτή σκοπείται η παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και 

της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας για την 

αντιμετώπιση των νέων έκτακτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας των φυσικών καταστροφών 

(πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.) από την πορεία του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός» και την ανάγκη 

άμεσης συνέχισης των έργων αποκατάστασης υποδομών που έχουν καταστραφεί από σεισμούς και άλλες 

θεομηνίες που έπληξαν συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας. 

Άρθρο 5: Με την παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από το καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ», 

ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, να θέτουν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους σε 

αναστολή μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου και 

όχι πέραν των 3 μηνών. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι 

δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ μηνιαίως 

και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις τους είναι σε 

αναστολή, επί του ονομαστικού τους μισθού.  

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις 

δύο πρώτες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής λόγω της καθυστέρησης της εκκαθάρισης του φόρου. 

Άρθρο 7: Η διάταξη αυτή με την οποία παρατείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών στα 

συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ καλείται να αντιμετωπίσει τις 

δυσμενείς συνέπειες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλης της Eπικράτειας λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 8: Η διάταξη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες στη ζήτηση διαφημιστικών 

υπηρεσιών στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας 

του COVID-19 και στην ανάγκη διατήρησης των θέσεων εργασίας.  

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη αναστέλλεται για ένα  χρόνο από 1.10.2020 έως 30.9.2021 η 

επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των 

λογαριασμών των τελικών καταναλωτών. 

Άρθρο 10: Με την αξιολογούμενη διάταξη αυξάνονται οι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου 

να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που μπορεί να ανακύψουν, λόγω της πανδημίας 

COVID-19, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδίως για την υλοποίηση εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η δαπάνη που μπορεί να πραγματοποιηθεί για την πληρωμή αναπληρωτών 

και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε βάρος της οικείας Συλλογικής 

Απόφασης Έργων (ΣΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄189), αυξάνεται από ογδόντα πέντε 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (85.500.000) ευρώ σε εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες 

εξήντα οκτώ χιλιάδες (132.768.000) ευρώ για το έτος 2020, καθώς και από εξήντα δύο εκατομμύρια 

εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (62.640.000) ευρώ σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα 
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δύο χιλιάδες (133.542.000) ευρώ για το έτος 2021. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται οι επιπλέον πόροι 

που απαιτούνται για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών 

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την παροχή κάθε μορφής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Άρθρο 11: Λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά επιδημιολογικά δεδομένα και παρακολουθώντας τον 

αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων και τη διασπορά του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει 

ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών 

επικοινωνίας και ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων, με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016.  

Άρθρο 12: Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι η αναστολή λειτουργίας υπηρεσίας του Δημοσίου 

διενεργείται με απόφαση του ανώτατου ιεραρχικά προϊσταμένου αυτής προς επίτευξη της 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού χωρίς να πλήττεται η εξυπηρέτηση των 

πολιτών καθώς διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ενημέρωσή τους.  

Άρθρο 13: Με την αξιολογούμενη διάταξη ορίζεται ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη 

των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ειδικής αγωγής το 

πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους,  προκειμένου να μη διαταράσσεται η συνέχεια 

του εκπαιδευτικού έργου εξαιτίας των εκλογικών διαδικασιών. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα 

διεξαγωγής των διαδικασιών αυτών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα αποφασίζεται από τον 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η εκλογική διαδικασία να διευκολύνεται με τη χρήση 

των σύγχρονων τεχνολογιών. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

για καθορισμό και ανακαθορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής 

διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και για αναστολή 

διαφόρων σταδίων εκλογικών διαδικασιών που έχουν προκηρυχθεί, για λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται 

για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον 

τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

  

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

 

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 

 

Το σύνολο της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης. 

 

2. Καταλληλότητα 

Άρθρο 3: Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την στήριξη των πληγεισών περιοχών από το πέρασμα 

του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και κατάλληλη, ως έμπρακτο μέτρο κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Άρθρο 4: Η παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης 
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Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, που είχε προσληφθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α΄191), κρίνεται 

αναγκαία αφενός λόγω της μη προηγούμενης νομοθετικής πρόβλεψης για αυτοδίκαιη παράταση ισχύος, 

καθώς προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και αφετέρου λόγω των νέων έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.) από την 

πορεία του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός» και την ανάγκη άμεσης συνέχισης των έργων αποκατάστασης 

υποδομών που έχουν καταστραφεί από σεισμούς και άλλες θεομηνίες που έπληξαν συγκεκριμένες 

περιφερειακές ενότητες της χώρας. 

 Η παρούσα τροποποίηση δύναται να επιτευχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι μέσω άλλης 

ρύθμισης δευτερογενούς πλαισίου. Με την παράταση των συμβάσεων εργασίας επιτυγχάνονται πλείονες 

σκοποί, καθώς οι Διευθύνσεις και οι Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

Περιφερειακών Ενοτήτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές παραμένουν ενισχυμένα με πρόσθετο 

προσωπικό, καθώς συνεχίζουν να υφίστανται ακόμα οι έκτακτες ανάγκες που οδήγησαν στην αναγκαιότητα 

κατάρτισης των συγκεκριμένων συμβάσεων. Περαιτέρω, το προσωπικό αυτό διαθέτει ήδη την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία και εκπαίδευση ώστε να ανταπεξέλθει στις υψηλές προκλήσεις αντιμετώπισης της πανδημίας.     

Άρθρο 5: Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς εργοδότες και εργαζόμενοι στις περιοχές που 

επλήγησαν από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» βρίσκονται σε  ιδιαίτερα δυσχερή θέση διότι 

αφενός μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και τις υποδομές των 

περιοχών αυτών, δεν είναι δυνατή η λειτουργία των επιχειρήσεων, αφετέρου δεν δύναται να παρασχεθεί 

εργασία από τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα  στις επιχειρήσεις - εργοδότες να θέτουν τις 

συμβάσεις των εργαζομένων τους σε αναστολή μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί καταλληλο 

μέτρο στήριξης για εργοδότες και εργαζόμενους. 

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις 

δύο πρώτες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης.   

Άρθρο 7: Η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών στα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο για τη μείωση των δυσμενών 

συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλης της 

Eπικράτειας. 

Άρθρο 8: Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία και κατάλληλη, προκειμένου ακόμη και μικρές επιχειρήσεις να 

πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες και ως εκ τούτου να τονωθεί η ζήτηση, να αυξηθεί ο κύκλος 

εργασιών των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και να 

διατηρηθούν οι  θέσεις εργασίας.  

Άρθρο 11: Η διενέργεια οργανωμένης ενημέρωσης από την Πολιτεία και δη από την Προεδρία της 

Κυβέρνησης συντελεί αποτελεσματικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και της αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που παρέχεται από τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και επιτρέπει την άμεση ανάθεση συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την 

πανδημία του κορωνοϊού. 

Άρθρο 13: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται οι τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των 

υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Με τον τρόπο 

αυτό διαμορφώνεται μια εκλογική διαδικασία που αξιοποιεί τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών 

ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, λόγω της 

πανδημίας.  

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 
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3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

Άρθρα 1-5: Η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της 

οικονομίας σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από ακραία έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς  

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

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 στις παρούσες διατάξεις. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της παραγωγής και 

του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων  

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, 

εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

Δεν έχουν  εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη που θα 

προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, που αναμένεται 

να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση  

 

Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται ανά περίπτωση 

στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική οικονομία 
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Δεν αναμένονται άμεσες συνέπειες . 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία γενικά και στις 

επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Η προωθούμενη ρύθμιση των άρθρων 1 και 2 θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας 

σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από ακραία έκτακτα καιρικά φαινόμενα (σεισμούς, 

κυκλώνες, έντονες βροχοπτώσεις κλπ.).  

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3 συνιστά υποστηρικτικό μέτρο προς τις περιοχές, που περιήλθαν σε 

κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των πλημμυρών που επέφερε ο πρωτοφανής 

μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». 

Η προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 4 θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας σε 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από ακραία έκτακτα καιρικά φαινόμενα (σεισμούς, 

κυκλώνες, έντονες βροχοπτώσεις κλπ.). Επιπλέον, δεν θα έχει καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντολογική νομοθεσία και τις σχετικές κείμενες 

διατάξεις.  

Άρθρο 5: Οι νέες έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων θα 

επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότατα των επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να 

απασχολήσουν τους εργαζόμενούς τους, μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης στην περιοχή και την 

αποκατάσταση των ζημιών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αμβλύνονται οι συνέπειες στην οικονομία 

καθώς παρέχεται στήριξη σε εργαζόμενους και εργοδότες των περιοχών που επλήγησαν, με αποτέλεσμα 

την ανάσχεση της ανεργίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη θα βοηθήσει του φορολογουμένους να ανταποκριθούν στα φορολογικά 

τους βάρη χωρίς επιβαρύνσεις εκπροθέσμου καταβολής όσον αφορά την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 8 με την οποία εκπίπτει η διαφημιστική δαπάνη, υπό προϋποθέσεις, 

προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το 

φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 αποσκοπεί στην 

τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, την αύξηση του κύκλου εργασιών 

των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και την διατήρηση 

των θέσεων εργασίας.  

Άρθρο 10: Με τη διάταξη εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον αναπληρωτών και ωρομίσθιων 

εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και για 

την υλοποίηση, όπου απαιτείται, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προς όφελος των μαθητών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Άρθρο 11: Η διενέργεια οργανωμένης ενημέρωσης συντελεί αποτελεσματικά στην προστασία της δημόσιας 

υγείας και της αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. Από την εφαρμογή της διάταξης θα προκύψει 

δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του αναδόχου των υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης και σε 

αποζημίωση των μέσων ενημέρωσης, μέσω των οποίων θα κοινοποιηθούν στους πολίτες τα σχετικά 

μηνύματα. 

Άρθρο 13: Η προτεινόμενη διάταξη που αφορά στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων στα 

υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται προς όφελος αφενός μεν των μαθητών, περιλαμβανομένων των 
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μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και αφετέρου των εκπαιδευτικών, καθώς 

ρυθμίζεται ο τρόπος ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ούτως ώστε να μη 

επηρεάζεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώνεται για την άσκηση του εκπαιδευτικού 

έργου. 

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  

 

Αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.  

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του 

Κράτους προς τον πολίτη 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές διαδικασίες. 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα έχουν καμία δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 

με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντολογική νομοθεσία και τις σχετικές κείμενες διατάξεις. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα έχουν καμία δυσμενή επίπτωση στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή 

δικαιοσύνης. 
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6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο απονομής της 

Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

7. Νομιμότητα 

 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη 

ρύθμιση 

  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις 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 στις παρούσες διατάξεις. 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των διεθνών 

συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

Δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

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 στις παρούσες διατάξεις. 

 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση της 

αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

 

 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδιο, με συναρμόδια τα Υπουργεία Οικονομικών και 

Εσωτερικών, λόγω της φύσης του αντικειμένου που ρυθμίζεται με την προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος υπουργείου 

κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ΕΟΔΥ, ΙΦΕΤ ΑΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.  
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8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης 

που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 3:  

α) Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

β) Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 5:  

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία και Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 6:  

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: 1. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης - Δ/νση Εφαρμογής 

Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 2. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των άρθρου 8 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι 

Υπηρεσίες της (Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης κά). 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 10:  

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, ενώ η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την υλοποίηση των προσλήψεων των προσωρινών 

αναπληρωτών. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 11:  

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης – Υπουργείο Οικονομικών 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου 13:  

Το Τμήμα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  Διεύθυνσης Υπηρεσιακής 

Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

αρμόδιο  για τη συγκρότηση, λειτουργία και διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών του  Κεντρικού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιος Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτερων 

Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Ανώτερων 

Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.).  

Το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Γενικής 

Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο 

για κάθε θέμα που αφορά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 

Τέλος, τα Τμήματα Προσωπικού των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης που ανήκουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων στα 

υπηρεσιακά συμβούλια. 

 

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 
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Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης 

διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

 

Εφαρμόσθηκε το σύνολο των νομοτεχνικών κανόνων και οδηγιών του Εγχειριδίου Νομοπαρασκευαστικής 

Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης. 

 

 9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά 

τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

 

Δεν έχουν εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες 

ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

 

Δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν 

να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

 

Δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν εφαρμόζεται λόγω 

της κατεπείγοντος χαρακτήρα του παρόντος νομοσχεδίου. 

 

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 έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση και στο 

στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις. 
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