
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Πρωτ.    Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝ΄,  29 Μαΐου 2020 

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία 

Διεκπ.     ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της 

πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 

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

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 

την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της 

πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) 

 
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της 

στην  Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 

Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  «Μέτρα για την αντι- 

µετώπιση των συνεχιζόµενων  συνεπειών της πανδηµίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες  δια- 

τάξεις»,  που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει  ως 

εξής: 

 
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μέτρα 

για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 

συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες  διατάξεις 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασµό µε 

τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την 

παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 

και 6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρ- 

θρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγρα- 

φο 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρ- 

θρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του 

άρθρου 106 του Συντάγµατος. 

2. Την εξαιρετικά  επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 

λήψης περαιτέρω µέτρων, σε όλους τους τοµείς  κρατι- 

κής δράσης, για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 

συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, κα- 

θώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών 

συνόρων. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Άρθρο πρώτο 

Επέκταση οικονοµικών ενισχύσεων 

 
Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πρά- 

ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), όπως αυτή κυ- 

ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α- 

νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης 

για τους ελεύθερους  επαγγελµατίες και τους αυτοαπα- 

σχολουµένους,  όπως αυτοί ορίζονται  στο άρθρο 2 του 

ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε  µε το 

άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτή- 

τες ατοµικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις 

µε τη µορφή οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορι- 
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σµένης ευθύνης εταιρειών  και ιδιωτικών κεφαλαιουχι- 

κών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυµων εταιρειών, οι 

οποίες δεν απασχολούν εργαζοµένους  ή απασχολούν 

µέχρι και πέντε (5) εργαζοµένους.  Οι εν λόγω οικονοµι- 

κές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και α- 

κατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα- 

ρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκει- 

νται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δε- 

σµεύονται  και δεν συµψηφίζονται  µε βεβαιωµένα χρέη 

προς τη φορολογική  διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, 

τους δήµους, τις περιφέρειες,  τα ασφαλιστικά  ταµεία ή 

τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται  στα εισο- 

δηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.». 

 
Άρθρο δεύτερο 

Δυνατότητα  και προϋποθέσεις µεταβολής ΚΑΔ 

και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης 

 
1. Για τους σκοπούς εφαρµογής των κάθε είδους οικο- 

νοµικών µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπει- 

ών της εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID- 

19 που αφορούν τον µήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η α- 

ναδροµική τροποποίηση κύριου ενεργού  Κωδικού Αριθ- 

µού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγµατοποιηθεί ή 

πραγµατοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 

24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει  σε χρόνο από τις 20 

Μαρτίου 2020 και προγενέστερα,  γίνεται  δεκτή υπό την 

προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περι- 

λαµβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως 

δευτερεύων  ΚΑΔ στο µητρώο του φορολογουµένου  και 

είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης µε τα µεγαλύτερα  ακαθάρι- 

στα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της 

παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόµενων κυ- 

ρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, Α’ 170), επιβάλλονται  οι ακόλουθες κυρώ- 

σεις σωρευτικά: 

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετηµάτων έκπτω- 

σης και συµψηφισµού φορολογικών υποχρεώσεων και υ- 

ποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε 

από τις σχετικές  διατάξεις,  εντόκως από την ηµέρα κα- 

ταβολής του. 

β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο σε ποσοστό 

δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φο- 

ρολογικού έτους 2019 και πάντως όχι µικρότερο των δέ- 

κα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιµο ίσο µε το δι- 

πλάσιο της έκτακτης  οικονοµικής ενίσχυσης που έλαβε 

κάθε εργαζόµενος  της επιχείρησης µε τη µορφή αποζη- 

µίωσης ειδικού σκοπού. 

Για τη διαδικασία του ελέγχου,  την επιβολή και την αµ- 

φισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρµόζονται  οι 

διατάξεις του ν. 4174/2013. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 

µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο  ζήτηµα για την ε- 

φαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο τρίτο 

Ευεργέτηµα συµψηφισµού µε άλλες οφειλές 

κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης 

οφειλών ΦΠΑ 

 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), όπως αυτή 

κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), προ- 

στίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις επιχειρήσεις του προηγούµενου εδαφίου, όπως 

προσδιορίζονται µε τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον ε- 

ξοφλήσουν ολοσχερώς µέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 

το συνολικό ποσό της οφειλής  που αντιστοιχεί στην α- 

πόδοση του Φόρου Προστιθέµενης  Αξίας (Φ.Π.Α.) που 

προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριµήνου του 2020 για 

τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και 

του τρίτου µήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρη- 

ση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται  το ευεργέτηµα 

του συµψηφισµού ποσού ίσου µε το είκοσι πέντε τοις ε- 

κατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, µε άλλες ο- 

φειλές ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής 

καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν 

καταληκτικές ηµεροµηνίες  καταβολής µετά και την 1η 

Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφι- 

κών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρµογής  του προηγούµε- 

νου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου 

Φεβρουαρίου 2020, µε εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρή- 

σεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. 

Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως ά- 

νω περιόδους, µε την οποία µειώνεται  το αρχικό χρεω- 

στικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συµψηφισµού µει- 

ώνεται αναλόγως.» 

 
Άρθρο τέταρτο 

Επέκταση χορηγούµενων ενισχύσεων 

«επιστρεπτέας προκαταβολής» 

 
Στο τέλος  της  παρ. 2 του  τρίτου  άρθρου της  από 

30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχόµενου  (Α΄ 75) 

προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής: 

«Η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται  και σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 

Δεκεµβρίου  2013 (L 352/1) σχετικά  µε την εφαρµογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµα- 

σίας.» 

 
Άρθρο πέµπτο 

Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014 

 
Παρατείνονται  κατά ένα (1) µήνα οι προθεσµίες για: 

α) την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµά- 

των, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, 

σύµφωνα µε την περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την 

παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (A’ 143), καθώς 

και για τη διενέργεια των αντίστοιχων  λογιστικών  εγ- 

γραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Προϋπο- 

λογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων που πραγµατοποιήθη- 

καν κατά το οικονοµικό έτος 2019 στη δηµόσια ληψοδο- 
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σία,  σύµφωνα  µε  την  παρ. 1  του  άρθρου  161  του 

ν. 4270/2014, 

β) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγ- 

γραφών για την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού προ- 

ϋπολογισµού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 

του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµόσιου χρέους κατά την 

περ. α’ της  παρ. 7 του  άρθρου 27 του  ν. 4223/2013 

(Α΄287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγµατο- 

ποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2019 µε την έκδοση 

συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 

 
Άρθρο έκτο 

Χρόνος εφαρµογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. 

σε δωρεές για την καταπολέµηση 

του κορωνοϊού COVID-19 

 
H παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πρά- 

ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄64), όπως αυτή κυ- 

ρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), εφαρµό- 

ζεται και για τις δωρεές που εµπίπτουν σε αυτό, των ο- 

ποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε 

πριν από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄64). 

 
ΜΕΡΟΣ B: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Άρθρο έβδοµο 

Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστηµάτων 

 
Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων 

αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά- 

στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους (6) µήνες από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του 

άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α΄202) και του άρθρου 42 

του ν. 1892/1990 (Α΄101), µε απόφαση του Υπουργού Α- 

νάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό 

πλαίσιο ωραρίου των καταστηµάτων που εξακολουθούν 

να λειτουργούν  κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω µέ- 

τρων. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Άρθρο όγδοο 

Άδεια ειδικού σκοπού 

 
Η περίπτωση δ΄  της  παρ. 3 του άρθρου 4 της  από 

11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), 

όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄76), αντικαθίσταται  ως εξής: 

«δ. Σε περίπτωση που εργάζεται  µόνο ένας εκ των δύο 

γονέων, τότε αυτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδει- 

ας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργά- 

ζεται  νοσηλεύεται  για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από 

τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτοµο µε αναπηρία (Α- 

µεΑ) µε ποσοστό 67% και άνω, σύµφωνα µε απόφαση 

αρµόδιας υγειονοµικής  επιτροπής σε ισχύ ή λαµβάνει α- 

ναπηρικό επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών Επι- 

δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύ- 

νταξη αναπηρίας.» 

 
Άρθρο ένατο 

Παράταση δωρεάν φαρµακευτικής 

περίθαλψης ανασφάλιστων 

 
1. Η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρ- 

µακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, οι οποίες εκδό- 

θηκαν  από  δήµους  δυνάµει  του  άρθρου  33  του  ν. 

4368/2016 (Α΄  21), παρατείνεται  έως την 31η Μαΐου 

2020, εφόσον, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι 

υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρη- 

θεί ως εγκεκριµένες στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Ανασφά- 

λιστων – οικονοµικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 

της υπ’ αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 908) ή εφόσον η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων έ- 

ληξε µετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί 

αίτηση ανανέωσης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργα- 

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνε- 

ται εκ νέου η ισχύς των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς 

και των αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος έπε- 

ται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1. 

 
Άρθρο δέκατο 

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονοµικών επιτροπών 

ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών 

 
Το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται  ως εξής: 

 
«Άρθρο 6 

 
1. Οι συνεδριάσεις  των υγειονοµικών  επιτροπών των 

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέ- 

ταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύντα- 

ξης αναβάλλονται µέχρι την 31η Μαΐου 2020. 

2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προ- 

νοιακών παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που 

χορηγεί ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοι- 

νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επι- 

δοµάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποί- 

ηση της οποίας πραγµατοποιείται µέσω των υγειονοµι- 

κών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., παρατείνεται, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί α- 

πό τους δικαιούχους σχετική  αίτηση παράτασης, λόγω 

λήξης της ισχύος των σχετικών γνωµατεύσεων των υ- 

γειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. 

3. Η παρ. 2 εφαρµόζεται  στους δικαιούχους η αίτηση 

παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέ- 

ταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτρο- 

πών, εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται  δυνάµει 

της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσ- 

διοριστεί  η ηµεροµηνία συνεδρίασης των υγειονοµικών 

επιτροπών. Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρα- 

τείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής  αίτη- 

σης παράτασης µετά από την έναρξη ισχύος της παρού- 

σας. 
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4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 

2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή 

απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των εν- 

διαφεροµένων, µετά από εξέτασή τους από τις υγειονο- 

µικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α. και πάντως όχι πέραν της 

30ης Ιουνίου 2020. 

5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εµπί- 

πτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος παρατείνεται 

ισόχρονα. 

6. Σε περίπτωση που µετά από την επανεξέταση  από 

τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύµφωνα µε 

τις σχετικώς εκδιδόµενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόµενοι 

δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπη- 

ρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς α- 

χρεωστήτως, κατ’ εφαρµογή του παρόντος, επιστρέφο- 

νται στους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 

7. Οι διατάξεις  του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή 

καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόµη και κατά τη διάρ- 

κεια της παράτασης χορήγησης τους, όταν η διακοπή 

αυτή πραγµατοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο 

λόγο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων δύναται να αναβάλλονται εκ νέου οι συ- 

νεδριάσεις  των υγειονοµικών  επιτροπών των Κέντρων 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται 

οι ηµεροµηνίες  του παρόντος, λαµβάνοντας υπόψη την 

πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Άρθρο ενδέκατο 

Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθµίσεων 

προς τα ασφαλιστικά ταµεία 

 
Η ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) και 

το άρθρο 54 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), δεν απόλλυται, 

εάν οι οφειλές  που κατέστησαν  απαιτητές στις 29 Φε- 

βρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή είσπρα- 

ξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόµου, ή έχουν υπα- 

χθεί στην πάγια ρύθµιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ 

του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), της οποί- 

ας οι όροι τηρούνται. 

 
Άρθρο δωδέκατο 

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων 

και εργοδοτών 

 
Το δέκατο έβδοµο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄64), όπως αυτή κυρώθη- 

κε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται 

ως εξής: 

 
«Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων 

και εργοδοτών 

 
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 

του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών ορ- 

γανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έ- 

κτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση και τον περιορι- 

σµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως 

όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020». 

 
ΜΕΡΟΣ Δ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο δέκατο τρίτο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. 

για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά- 

στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) 

µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός 

Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να α- 

ποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήµα, που µπο- 

ρεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνη- 

λάτησης κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω 

δωρεών διενεργείται αµελλητί µε δήλωση αποδοχής του 

Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται µε κάθε µέσο, 

συµπεριλαµβανοµένων των σύγχρονων µέσων ηλεκτρο- 

νικής επικοινωνίας, στον Υπουργό Υγείας, προς έγκριση, 

κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµικών και καταχωρεί- 

ται στα βιβλία του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται  συγκε- 

κριµένα το είδος και το ποσό της δωρεάς. Σε περίπτωση 

δωρεών σε είδος, τα δωριζόµενα αντικείµενα  και ο σχε- 

τικός εξοπλισµός παραλαµβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. µε 

µέριµνα των οργάνων εκπροσώπησής του, µε σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζοµένων, το οποίο 

κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρε- 

ούται όπως αποστείλει αναλυτική αναφορά εντός χρονι- 

κού διαστήµατος τριών (3) µηνών στον Υπουργό Υγείας 

για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος ό- 

σο και των χρηµατικών δωρεών, παρέχοντας αναλυτική 

ενηµέρωση και λογοδοσία. 

2. Δωρεές  σε είδος  που µπορούν να αξιοποιηθούν 

στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσµά- 

των κορωνοϊού COVID-19 και εµπίπτουν στη διαδικασία 

αποδοχής της παρ. 1 είναι ενδεικτικά  δωρεές µε αντικεί- 

µενο: µέσα ατοµικής προστασίας, στολές  προστασίας, 

µεταφορικά  µέσα και οχήµατα, πάγιο ηλεκτρονικό  εξο- 

πλισµό τηλεφωνικής  επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης,  κα- 

θώς και ηλεκτρονικούς  υπολογιστές. 

3. Η διαδικασία αποδοχής χρηµατικών δωρεών, καθώς 

και δωρεών σε είδος εφαρµόζεται  και καταλαµβάνει και 

δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.Δ.Υ. πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση µε- 

τά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε 

το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 42), προς τον σκοπό της 

κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των κρουσµάτων 

του κορωνοϊού COVID-19. Για την έγκριση των δωρεών 

του προηγούµενου εδαφίου, µαζί µε τη δήλωση αποδο- 

χής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται  προς 

τον Υπουργό Υγείας προς έγκριση και κοινοποιείται 

στον Υπουργό Οικονοµικών, αποστέλλεται και αναλυτική 

κατάσταση µε αναφορά των δωριζόµενων αντικειµένων 
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και χρηµατικών ποσών, των δωρητών τους φυσικών και 

νοµικών προσώπων, καθώς και των ηµεροµηνιών διενέρ- 

γειας των δωρεών εκ µέρους τους. Οι υποχρεώσεις λο- 

γοδοσίας του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας της 

παρ. 1 εφαρµόζονται  και ως προς τις δωρεές αυτές. 

4. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής 

διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν, εφαρµόζεται  η περ. 

ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας 

ΦΠΑ, Α΄ 248). 

 
Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία 

για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 

 
1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας 

υγείας  λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, όλα τα δηµόσια νο- 

σοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας δύνανται να 

συνεργάζονται µε ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενι- 

κούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευµονολό- 

γους, αναισθησιολόγους,  καρδιολόγους,  παιδιάτρους ή 

ιατρούς µε εξειδίκευση  στη Μ.Ε.Θ., µε την έκδοση δελτί- 

ου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) µήνες, 

µε δυνατότητα  παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) 

ακόµη µήνες. Η µηνιαία αµοιβή των ιατρών του προηγού- 

µενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

(2.000) ευρώ. Η εν λόγω αµοιβή είναι αφορολόγητη,  α- 

νεκχώρητη και ακατάσχετη  στα χέρια του Δηµοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα- 

ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει- 

σφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιω- 

µένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο 

εν γένει,  τους δήµους, τις περιφέρειες,  τα ασφαλιστικά 

ταµεία  ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται 

στα εισοδηµατικά  όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε περί- 

πτωση συµµετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδι- 

κασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι δια- 

νυόµενοι  µήνες  παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το 

πρώτο εδάφιο µοριοδοτούνται  µε τα ισχύοντα για τους 

επικουρικούς ιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων σε ά- 

γονες,  νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες 

περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, µε α- 

πόφαση του διοικητή του νοσοκοµείου και τη σύµφωνη 

γνώµη του αρµόδιου διευθυντή της κλινικής, να συµµε- 

τέχουν  στις εφηµερίες  του νοσοκοµείου µε αµοιβή ίση 

µε αυτή του Επιµελητή Β΄. 

Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τους ό- 

ρους της παρούσας, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικη- 

τή της Υγειονοµικής  Περιφέρειας  (ΥΠε), όπου ανήκει το 

νοσοκοµείο, µετά από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του 

διοικητή του νοσοκοµείου, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του 

άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 ( Α’ 145) όσον αφορά την έκ- 

δοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

2. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας 

υγείας  λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των 

ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 

και µόνο κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων του Εθνι- 

κού Συστήµατος Υγείας µε την έκδοση δελτίου παροχής 

υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών µε δυνα- 

τότητα  παράτασης για ακόµη δύο (2) µήνες. Η αµοιβή 

των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου για την εφηµε- 

ριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιµελητή 

Β’. Σε περίπτωση συµµετοχής των ιατρών της παρούσας 

σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, 

οι διανυόµενοι µήνες στην παροχή εκ µέρους τους υπη- 

ρεσιών κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων σύµφωνα 

µε το πρώτο εδάφιο, µοριοδοτούνται  µε τα ισχύοντα για 

τους επικουρικούς ιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων 

σε άγονες,  νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµέ- 

νες περιοχές. Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς για την 

παροχή υπηρεσιών κατά  την  εφηµερία,  σύµφωνα µε 

τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται µε απόφαση του 

Διοικητή της ΥΠε, όπου ανήκει το νοσοκοµείο, µετά από 

ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα του διοικητή του νοσοκο- 

µείου και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου διευθυντή 

της κλινικής, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του 

π.δ. 80/2016 (Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των απο- 

φάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

3. Οι ιδιώτες γιατροί που απασχολούνται σε δηµόσια 

νοσοκοµεία κατ’ εφαρµογή του παρόντος δεν µπορούν 

να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με από- 

φαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθµός αυτός κατανέµε- 

ται µεταξύ των ΥΠε. 

 
Άρθρο δέκατο πέµπτο 

Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ 

 
Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά- 

στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεµβρί- 

ου 2020, ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύνα- 

ται να µετακινεί  για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα µε 

δυνατότητα  παράτασης έως και τρεις (3) µήνες ακόµη, 

ιατρικό, νοσηλευτικό  και πάσης φύσεως προσωπικό από 

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλ- 

λους υγειονοµικούς  φορείς για την αντιµετώπιση των έ- 

κτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 
Άρθρο δέκατο έκτο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ 

και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς 

ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, προς τον σκοπό της διασφάλισης 

της δηµόσιας υγείας και του περιορισµού της νόσου, οι 

συµβεβληµένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί 

ιατροί της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), 

πραγµατοποιούν κατ` οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν 

υπηρεσίες εξ αποστάσεως µε ασφαλή µέσα επικοινω- 

νίας τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγεί- 

ας, µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του 

ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισµένους  και ανασφάλιστους  ασθε- 
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νείς µε κορωνοϊό COVID 19 που παραµένουν στην οικία 

τους. Για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, κατά παρέκκλι- 

ση των προβλεποµένων στον Ενιαίο Κανονισµό Παρο- 

χών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις συµβάσεις 

των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου, η αποζηµίωσή 

τους καθορίζεται ως εξής: 

α. Η αποζηµίωση των οικογενειακών  ιατρών της ΠΦΥ 

και των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που πραγ- 

µατοποιούν κατ΄  οίκον επισκέψεις  ορίζεται  στο ποσό 

των τριάντα (30) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι του πο- 

σού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για την ο- 

λοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ηµερών πα- 

ρακολούθησής του. 

β. Η αποζηµίωση των οικογενειακών  ιατρών της ΠΦΥ 

και των συµβεβληµένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που παρέ- 

χουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθενείς µε κο- 

ρωνοϊό COVID-19 ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ 

ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και µέχρι του ποσού των 

ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του 

κύκλου των δεκατεσσάρων ηµερών παρακολούθησής 

του. 

2. Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β 

της παρ. 1 για υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους, βα- 

ρύνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται 

στο ανώτατο µηνιαίο όριο αµοιβής των δύο χιλιάδων 

(2.000) ευρώ. 

3. Για την καταβολή του συνολικού µηνιαίου ποσού 

που αφορά τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους και 

τους ανασφάλιστους  της παρ. 1, απαιτείται,  τόσο για 

τους συµβεβληµένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για 

τους οικογενειακούς ιατρούς της ΠΦΥ, να υποβάλλεται 

αναλυτικός  κατάλογος  επισκέψεων κατ’ οίκον ή συνε- 

δριών εξ αποστάσεως. 

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που µπορούν να παρέ- 

χουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή του παρόντος, η 

διαδικασία υποβολής, ελέγχου  και αποζηµίωσης των εν 

λόγω δαπανών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια 

καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο- 

µικών και Υγείας, που εκδίδεται  ύστερα από γνώµη του 

διοικητικού συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ. 

5. Ως προς την αµοιβή των συµβεβληµένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ και των οικογενειακών  ιατρών της ΠΦΥ για επι- 

σκέψεις κατ’ οίκον σε ασθενείς που δεν εµπίπτουν στην 

παρ. 1, ισχύουν οι ρυθµίσεις του Ενιαίου Κανονισµού Πα- 

ροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018) και των συµ- 

βάσεών τους µε τον ΕΟΠΥΥ. 

6. Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών 

προς τους ανασφάλιστους  ασθενείς, ήτοι το ποσό των 

τριάντα (30) ευρώ για την κατ’ οίκον επίσκεψη και των 

δέκα (10) ευρώ για την εξ αποστάσεως συνεδρία, καθώς 

και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισµέ- 

νους και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1, που υπερβαί- 

νουν το όριο της παρ. 2 και πάντως όχι πέραν του ανώ- 

τατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ µηνιαίως, 

καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται µε έκτα- 

κτη επιχορήγηση από την έκτακτη  χρηµατοδότηση του 

Υπουργείου Υγείας σύµφωνα µε το πέµπτο άρθρο της α- 

πό 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  (Α’ 

42),  όπως  αυτή  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  1  του  ν. 

4682/2020 (Α΄ 76). 

Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών των ιατρών των µονάδων ΠΦΥ προς 

ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 προς τον σκοπό της διασφάλισης της δηµό- 

σιας υγείας και του περιορισµού της νόσου και πάντως 

για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 

έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ια- 

τροί των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγµατοποιούν κατ΄  οίκον 

επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως 

µε µέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται  µε απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του Γενικού 

Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας, σε ασφαλισµένους και α- 

νασφάλιστους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 που πα- 

ραµένουν στην οικία τους. 

2. Η αποζηµίωση των ιατρών των µονάδων ΠΦΥ του Ε- 

ΣΥ που παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως 

όπως ορίζεται  στην παρ. 1 στους ασθενείς µε κορωνοϊό 

COVID-19 εκτός του τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο 

ωροµίσθιο ενεργού εφηµερίας. 

3. Τα ποσά της καταβλητέας  αποζηµίωσης της παρ. 2 

για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς βα- 

ρύνουν τον προϋπολογισµό των ΥΠε και υπολογίζονται 

ως πρόσθετες αµοιβές. 

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που µπορούν να παρέ- 

χουν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή του παρόντος, ο 

τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ’ οί- 

κον και εξ αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτο- 

µέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Υγείας που εκδίδεται  ύστερα από γνώ- 

µη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ. 

 
Άρθρο δέκατο όγδοο Ρυθµίσεις για 

τη διαδικασία έκδοσης άυλων 

συνταγών 

 
1. Οι συµβεβληµένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του Ε- 

ΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές  ή και γνωµατεύσεις,  χω- 

ρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρµακευτική 

αγωγή ή λοιπές παροχές υγείας  µε τη διαδικασία του 

τριακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε 

µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ή µε τη διαδικα- 

σία της παρ. 1 του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ί- 

διας Π.Ν.Π. ή γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων του πε- 

ντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. υποβάλλουν 

στην αντίστοιχη  µηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το 

προβλεπόµενο έντυπο επίσκεψης, στο οποίο αναγράφε- 

ται ο αριθµός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του 

ασφαλισµένου για την αποζηµίωσή τους. 

2. Η ρύθµιση της παρ. 1 ισχύει  από τις 20 Μαρτίου 

2020. 
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Άρθρο δέκατο ένατο 

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς 

µε κορωνοϊό COVID-19 µέσω ψηφιακών υποδοµών 

 
1. Για την παροχή συµβουλευτικής,  καθοδήγησης και 

υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί µε κο- 

ρωνοϊό COVID-19 και παραµένουν στην οικία τους και 

των συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολού- 

θησής τους, µπορούν να χρησιµοποιούνται ψηφιακές υ- 

ποδοµές και υπηρεσίες που καθορίζονται µε κοινή από- 

φαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνη- 

σης. Με όµοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η δια- 

λειτουργικότητα των εν λόγω ψηφιακών εφαρµογών µε 

υφιστάµενες υποδοµές ηλεκτρονικής  υγείας του Δηµο- 

σίου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να επε- 

κτείνεται η χρήση των υποδοµών και συστηµάτων Τεχνο- 

λογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της παρ. 1 στην 

εξ αποστάσεως επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση µε 

ιατρούς συµβούλους περιπτώσεων χρονίως πασχόντων 

µε άλλα υποκείµενα νοσήµατα. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη- 

φιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ο τρόπος λειτουρ- 

γίας και τα τεχνικά  χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής  εφαρ- 

µογής, µέσω της οποίας επαγγελµατίες υγείας  παρέ- 

χουν συµβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους α- 

σθενείς µε κορωνοϊό COVID-19, µε σκοπό την παρακο- 

λούθηση της υγείας τους και την ορθή ενηµέρωσή τους. 

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται: α) όλα τα θέµατα λει- 

τουργίας της εφαρµογής, οι διαπιστευµένοι χρήστες της 

και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρµογή, β) τα δε- 

δοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχε- 

τικά µε την καταγραφή του ονόµατος του χρήστη και του 

χρόνου εισαγωγής του στην εφαρµογή, γ) οι λεπτοµέ- 

ρειες συλλογής,  τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας 

των δεδοµένων, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό  µέτρο 

για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συ- 

µπεριλαµβανοµένης της ταυτοποίησης των προσώπων 

που έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή, της καταγραφής 

των δεδοµένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστη- 

µα, της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, ψευδωνυµο- 

ποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης α- 

νά κατηγορία δεδοµένων, ανωνυµοποιηµένων, ψευδωνυ- 

µοποιηµένων και µη, ανάλογα µε τον σκοπό επεξεργα- 

σίας τους για επιδηµιολογικούς, επιστηµονικούς και στα- 

τιστικούς λόγους, ε) τα θέµατα οργάνωσης και διαχείρι- 

σης της εφαρµογής, µε βάση τους σκοπούς δηµιουργίας 

και λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποί- 

ησης των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµέ- 

νων, ζ) οι αποδέκτες των δεδοµένων, η) οι ακριβείς όροι 

της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοι- 

χείων, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορι- 

σθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων και θ) κάθε άλλο 

ειδικότερο  θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. 

4. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής της παρ. 1 παρέχονται ε- 

φόσον υφίσταται  η δυνατότητα  και µε ευθύνη του θερά- 

ποντος ιατρού που αντιµετωπίζει το εκάστοτε περιστατι- 

κό. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ζητεί από τον α- 

σθενή, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από συγγενή α’ 

βαθµού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του για τη 

διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεϊατρικής, σύµ- 

φωνα  µε  τις  διατάξεις   των  άρθρων  1  και  12  του 

ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Α΄ 287), 

για τη χρησιµοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Η επε- 

ξεργασία  δεδοµένων του ασθενούς και των συνοίκων 

του, µέσω των παρεχόµενων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 

θεµελιώνεται  στις διατάξεις των στοιχ. (γ), (η) και (θ) της 

παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γε- 

νικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων). Εάν η λήψη 

συγκατάθεσης του προηγούµενου εδαφίου δεν είναι ε- 

φικτή, τότε  ο θεράπων ιατρός χρησιµοποιεί υπηρεσίες 

τηλεϊατρικής κατά την κρίση του, πάντοτε µε βάση τις 

διατάξεις του ν. 3418/2005 και κάθε άλλης σχετικής ρύθ- 

µισης. Οι οδηγίες των Νοσοκοµείων και Μονάδων Υγεί- 

ας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι συµβου- 

λευτικές  και σε καµία περίπτωση υποχρεωτικές. 

 
Άρθρο εικοστό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικής  Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) 

 
1. Στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθεται 

παρ. 3 ως εξής: 

«3. Στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής  Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα αιτήµατα που αφο- 

ρούν σε χορήγηση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων  εν- 

δείξεων, που αφορούν ασφαλισµένους  άλλων Φ.Κ.Α., 

καθώς και ανασφάλιστους,  τα οποία και εξετάζονται µε 

τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα 

αιτήµατα των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγη- 

ση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται 

και την ανάληψη της ασφαλιστικής  κάλυψης από τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ..» 

2. Η υπ’ αρ. ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφα- 

ση (Β΄545) καταργείται. 

 
Άρθρο εικοστό πρώτο 

Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη 

εκπροσώπων στα διοικητικά συµβούλια των 

νοσοκοµείων και των µονάδων κοινωνικής φροντίδας 

 
1. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρ- 

ξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται κάθε εκλογική 

διαδικασία σχετική µε την ανάδειξη εκπροσώπων των ια- 

τρών και του λοιπού προσωπικού στα διοικητικά συµβού- 

λια των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και στις µονάδες κοινωνι- 

κής φροντίδας  των Διοικήσεων Υγειονοµικών  Περιφε- 

ρειών, όπως ορίζεται  ειδικότερα  στην υπ’ αρ. 

ΔΥΙδ/οικ.35509/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 421). 

2. Στα διοικητικά συµβούλια της παρ. 1 ως προς τα ο- 

ποία ήδη εκκρεµεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ανάδειξη 

των αιρετών µελών, µε αποτέλεσµα να κωλύεται η νόµι- 

µη συγκρότηση ή η επίτευξη απαρτίας σε αυτά, παρατεί- 

νεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών εκπροσώ- 

πων που συµµετείχαν στην αµέσως προηγούµενη σύνθε- 

ση του διοικητικού συµβουλίου εκάστου φορέα, για χρο- 

νικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναβίω- 

ση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων διενεργείται 

κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στον ν. 2690/1999 

(Α΄45). 

 
Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Σύναψη συµβάσεων 

Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας 

 
Η παρ. 2 του τεσσαρακοστού  τέταρτου  άρθρου της 

από  20.3.2020  Πράξης  Νοµοθετικού   Περιεχοµένου 



8  
 
 

(Α΄68),   όπως  αυτή  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  1  του 

ν. 4683/2020 (Α΄83), αντικαθίσταται  ως εξής: 

«2. Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  άµεσος κίνδυ- 

νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του 

οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγεί- 

ας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) µήνες από την έναρξη ι- 

σχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω 

Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων ε- 

θνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δηµοσίων συµ- 

βάσεων, να συνάπτει συµβάσεις: α) πρόσληψης προσω- 

πικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου για τη στελέχωση κινητών µονάδων για τη λήψη 

δειγµάτων  βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κο- 

ρωνοϊού COVID-19, β) µίσθωσης οχηµάτων για τις µετα- 

κινήσεις των κινητών συνεργείων και προµήθειας καυσί- 

µων για τη χρήση των οχηµάτων, γ) προµήθειας ηλε- 

κτρονικού συστήµατος διαχείρισης συµβάντων, δ) παρο- 

χής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαµβανόµενους 

επαγγελµατίες υγείας  σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, 

Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του 

τηλεφωνικού  κέντρου  του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση 

των κλήσεων για λήψη δειγµάτων  βιολογικού υλικού α- 

πό ύποπτα κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλι- 

σµό και ανθρώπινο δυναµικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λή- 

ψης δειγµάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβού- 

λου για τη στελέχωση  και αξιολόγηση,  η) συµβάσεων 

προµηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαί- 

σιο των έµµεσων δαπανών της  Πράξης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο εκάστοτε  τεχνικό  δελτίο.  Η πρό- 

σκληση για τη σύναψη των συµβάσεων του προηγούµε- 

νου εδαφίου αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του 

Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. Οι συµ- 

βάσεις ως προς τις απαραίτητες προµήθειες ειδών και υ- 

πηρεσιών συνάπτονται µε σκοπό την αγορά ικανών πο- 

σοτήτων µε το κριτήριο της χαµηλότερης  τιµής µεταξύ 

των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών. Το σύνολο της ανα- 

γκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύ- 

νει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μεταρρύθµιση Δηµόσι- 

ου Τοµέα 2014-2020 (Πράξη: Δηµιουργία δικτύου νοση- 

λευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής  φροντί- 

δας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσω- 

πα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19», η οποία 

χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Με- 

ταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα 2014 – 2020). 

 
ΜΕΡΟΣ Ε: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Άρθρο εικοστό τρίτο Διευκόλυνση 

πρόσβασης σε χρηµατοδότηση των κατά 

κύριο επάγγελµα αγροτών 

 
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο του 

άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται µέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συµβάσεων 

δανείων, πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπε- 

ζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα µε κατά κύριο επάγ- 

γελµα  αγρότες  για ποσό µέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες 

(25.000) ευρώ, καθώς και η εκταµίευση των σχετικών πι- 

στώσεων, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού ασφαλι- 

στικής ενηµερότητας  από τον χρηµατοδοτούµενο. 

Άρθρο εικοστό τέταρτο Απασχόληση 

πολιτών τρίτων χωρών στην 

αγροτική οικονοµία 

 
1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, 

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστηµα έξι (6) µηνών α- 

πό την ηµεροµηνία λήξης τους, υπό την επιφύλαξη: 

α) Προσκόµισης στην αρµόδια αστυνοµική αρχή υπεύ- 

θυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει  να απασχο- 

λεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζοµέ- 

νων στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 

25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 42), 

όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 

(Α΄76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται  κατ’ εξουσιο- 

δότηση της περ. ε΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνα- 

τεί να συνάψει εγκαίρως νόµιµες συµβάσεις εργασίας 

για την αντιµετώπιση των αναγκών της εκµετάλλευσης 

του, 

β) έκδοσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης από 

την οικεία αστυνοµική αρχή λόγω της αντικειµενικής α- 

δυναµίας σύναψης σύµβασης εκ µέρους του εργοδότη, 

όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄. 

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτή- 

µατος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Αρµόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών 

πράξεων έγκρισης του αιτήµατος είναι και η οικεία αστυ- 

νοµική διεύθυνση του τόπου διαµονής του εργοδότη. 

β) Τα δικαιολογητικά  που συνοδεύουν τη σχετική αίτη- 

ση, είναι: 

βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση ε- 

κτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160), 

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολή- 

σει τον συγκεκριµένο  πολίτη τρίτης  χώρας για είκοσι 

(20) τουλάχιστον  µέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών 

και της αδυναµίας σύναψης νόµιµης σύµβασης εργασίας 

για την αντιµετώπιση των αναγκών της εκµετάλλευσής 

του. 

γ) Η απόφαση αναβολής αποµάκρυνσης ενσωµατώνει 

το δικαίωµα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό 

τοµέα και χορηγείται άπαξ. 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυ- 

ναµικό στην αγροτική οικονοµία, καθώς και κάθε σχετική 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 13α 

του ν. 4251/2014. 

 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
Άρθρο εικοστό πέµπτο Προσωρινές 

δοµές φιλοξενίας αστέγων και άλλων 

ευάλωτων οµάδων 

 
1. Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλω- 

των οµάδων και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, ε- 

ξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ 

α΄ βαθµού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 

(Α΄ 74) δύνανται από κοινού να δηµιουργούν και να λει- 

τουργούν προσωρινές δοµές φιλοξενίας, σύµφωνα µε 

το άρθρο 7 της υπ’ αρ. Δ23/οικ.19061 1457/2016 κοινής 
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υπουργικής απόφασης (Β’ 1336), καθώς και υπνωτήρια 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ιδίας κοινής υπουργικής α- 

πόφασης. 

2. Οι δοµές της παρ. 1 λειτουργούν  βάσει Κανονισµού, 

ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους θέµατα αναφο- 

ρικά µε τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία  τους, 

σύµφωνα   µε   το   άρθρο   4   της   υπ’  αρ. 

Δ23/οικ.19061 1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Με απόφαση του οικείου δηµάρχου ορίζονται ο Επιστη- 

µονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δοµής, καθώς 

και οι αναπληρωτές τους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου ε- 

δαφίου του άρθρου 7 της προρρηθείσας κοινής υπουργι- 

κής απόφασης, για δοµές που φιλοξενούν αποκλειστικά 

ενεργούς χρήστες, η δυναµικότητα καθορίζεται από τον 

φορέα λειτουργίας. 

3. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, 

µε απόφαση του διοικητή ή του νόµιµου εκπροσώπου 

τους, να µετακινούν  επικουρικό ή/και µόνιµο προσωπικό 

εντός  της οικείας υγειονοµικής  περιφέρειας,  προκειµέ- 

νου να στελεχωθούν  και να καλυφθούν οι ανάγκες λει- 

τουργίας τόσο των δοµών φιλοξενίας όσο και των δο- 

µών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστηµα απαι- 

τείται. 

4. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία  των δο- 

µών της παρ. 1, δύναται να χρησιµοποιηθούν για την 

προσωρινή διαµονή αστέγων και άλλων ευάλωτων οµά- 

δων του πληθυσµού, µετά από απόφαση του οικείου δη- 

µοτικού συµβουλίου, τουριστικά καταλύµατα, η συνέχι- 

ση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύµ- 

φωνα  µε  τις  υπ’ αρ.  5052/24.3.2020 (Β΄  1018)  και 

5248/27.3.2020 (Β΄ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Του- 

ρισµού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω 

υπηρεσίας ανατίθεται  από το αρµόδιο όργανο του οικεί- 

ου δήµου µέσω διαδικασίας διαπραγµάτευσης κατά πα- 

ρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων 

συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης. 

 
Άρθρο εικοστό έκτο 

Απαλλαγή γονέων από τροφεία δηµοτικών βρεφικών 

και παιδικών σταθµών και από αντίτιµο 

ανταποδοτικών υπηρεσιών 

 
1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς  που έχουν τέκνα 

σε δηµοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, των 

οποίων η λειτουργία  αναστέλλεται προσωρινά δυνάµει 

των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε- 

ριεχοµένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσονται από την προ- 

βλεπόµενη µηνιαία οικονοµική συµµετοχή (τροφεία)  για 

το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας τους. 

2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υ- 

ποχρέωση καταβολής αντιτίµου  οι δηµότες που κάνουν 

χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε αντίτι- 

µο, για όσο χρονικό διάστηµα είναι ανέφικτη  η παροχή 

των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης µέτρων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης 

Μαΐου 2020. 

Άρθρο εικοστό έβδοµο 

Προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού από τις Σχολικές 

Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευµάτων 

 
1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήµων µπορούν να προ- 

µηθεύονται κατάλληλο  ψηφιακό εξοπλισµό που να επι- 

τρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας των µαθητών των σχολικών µονάδων αρµο- 

διότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προ- 

ληπτικών µέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιο- 

ποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την 

αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων τους. Η 

προµήθεια γίνεται  κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 3 

του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώ- 

σεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήµοι και οι περιφέρειες 

µπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτρο- 

πές µε το απαιτούµενο υπόλοιπο. 

2. Η προµήθεια γίνεται µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 

του διευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας, από το ο- 

ποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φο- 

ρητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) 

ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για 

τη στήριξη µαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προµηθευό- 

µενα είδη αποτελούν εξοπλισµό του σχολείου και, µε µέ- 

ριµνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προ- 

σωρινή χρήση στους δικαιούχους µαθητές µε ονοµαστι- 

κά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διά- 

στηµα αυτό απαιτείται. 

 
Άρθρο εικοστό όγδοο 

Διανοµή υγειονοµικού υλικού και µέσων ατοµικής ή 

συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού 

 
1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών και εφό- 

σον εξακολουθεί  να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασπο- 

ράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού 

µπορούν να προµηθεύονται σύµφωνα µε την περ. α΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και να διανέµουν 

κάθε αναγκαίο υγειονοµικό  υλικό, και ενδεδειγµένα  έ- 

σα ατο  ικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δηµόσιες υπη- 

ρεσίες, δηµόσιες επιχειρήσεις  και οργανισµούς του κε- 

φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και σε νο- 

µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου 

της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 

(Α΄ 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειας τους. Για 

την προµήθεια και διανοµή απαιτείται  έγγραφο  αίτηµα 

του αρµόδιου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύ- 

πτει τεκµηριωµένα η ανάγκη. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει  στην έναρξη ισχύος 

της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 
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Άρθρο εικοστό ένατο 

Καθορισµός ωραρίου δηµοτικών υπηρεσιών σε 

δηµοτικά νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 

Συνδέσµους δήµων και ιδρύµατα 

 
Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης του δη- 

µοτικού νοµικού προσώπου ή επιχείρησης, του συνδέ- 

σµου δήµων ή του ιδρύµατος είναι δυνατός ο καθορι- 

σµός: 

α) εξαιρέσεων  από την εφαρµογή πενθήµερης εργα- 

σίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, χρό- 

νο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται,  λόγω της ανάγκης 

αδιάλειπτης  λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών για 

την εφαρµογή των µέτρων αποφυγής διασποράς του κο- 

ρωνοϊού COVID-19, 

β) της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας για ορισµένες 

υπηρεσίες, κλάδους ή ορισµένο αριθµό υπαλλήλων από 

την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως 

και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται  για τον ίδιο 

ως άνω λόγο, καθιερουµένων ως µη εργάσιµων ηµερών 

της Δευτέρας  ή της Τρίτης, αντίστοιχα. 

Οι αποφάσεις του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από 

της υπογραφής τους και εφαρµόζονται για όσο διάστηµα 

είναι σε ισχύ µέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασπο- 

ράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 

31ης Μαΐου 2020. 

 
Άρθρο τριακοστό 

Παρακράτηση επιχορήγησης δήµων 

 
Στην παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της α- 

πό 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄75) 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το τέταρτο  εδάφιο της περ. α΄ αντικαθίσταται  µε 

δύο νέα εδάφια ως εξής: 

«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ 

(18) ισόποσες δόσεις, από τις µελλοντικές επιχορηγή- 

σεις των ΚΑΠ, αρχής γενοµένης  από τον µήνα Σεπτέµ- 

βριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι- 

κών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτη- 

ση του οικείου δήµου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσε- 

ων έως εβδοµήντα δύο (72), για λόγους οµαλής εκτέλε- 

σης του προϋπολογισµού.». 

2. Το τέταρτο  εδάφιο της περ. β΄ αντικαθίσταται  µε 

δύο νέα εδάφια ως εξής: 

«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ 

(18) ισόποσες δόσεις, από τις µελλοντικές επιχορηγή- 

σεις των ΚΑΠ, αρχής γενοµένης  από τον µήνα Σεπτέµ- 

βριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι- 

κών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτη- 

ση του οικείου δήµου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσε- 

ων έως εβδοµήντα δύο (72), για λόγους οµαλής εκτέλε- 

σης του προϋπολογισµού.». 

 
Άρθρο τριακοστό πρώτο Κάλυψη µισθοδοσίας 

προσωπικού ΟΤΑ αµειβόµενου µε την καταβολή 

αντιτίµου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

 
Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού µε σχέση ερ- 

γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµ- 

βαση µίσθωσης έργου, που έχει  προσληφθεί σύµφωνα 

µε την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) 

και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 

το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα 

νοµικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστηµα ανα- 

στολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο 

λήψης µέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορω- 

νοϊού COVID 19, και το οποίο απασχολείται σε άλλη υ- 

πηρεσία του ίδιου νοµικού προσώπου ή σε άλλη υπηρε- 

σία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νοµικού προσώπου αυτού, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 

της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄  55), όπως αυτή  κυρώθηκε µε το  άρθρο 2 του  ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), σε περίπτωση αδυναµίας είσπραξης 

αντιτίµου  και λοιπών αντικαταβολών  από τους φορείς, 

καλύπτεται από λοιπά µη ειδικευµένα  έσοδα ή και µη ει- 

δικευµένο χρηµατικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ. Η δαπά- 

νη µισθοδοσίας για κάθε µήνα απασχόλησης υπολογίζε- 

ται επί του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων µηνών 

προ της αναστολής λειτουργίας. Από την εφαρµογή της 

παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρό- 

πο άµεση ή έµµεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο- 

γισµού. 

 
Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Ρύθµιση θεµάτων δηµοσίων συµβάσεων της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης 

Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών 

Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ) 

 
Η Ένωση Περιφερειών  Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική 

Ένωση Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ε- 

νώσεων Δήµων (ΠΕΔ) µπορούν να προµηθεύονται σύµ- 

φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55) και την παρ. 

7 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πρά- 

ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 64), όπως αυτές κυ- 

ρώθηκαν  µε   τα   άρθρα  2  και   3  αντιστοίχως   του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και να διανέµουν στα µέλη τους 

κάθε αναγκαίο υγειονοµικό υλικό και ενδεδειγµένα   έσα 

ατο  ικής ή συλλογικής  προστασίας για την αποτροπή 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όπου στις ανωτέ- 

ρω διατάξεις  αναφέρεται  η Οικονοµική Επιτροπή, για τις 

διατάξεις  της παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Ε- 

πιτροπή. 

 
Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού ΟΤΑ α΄ βαθµού 

 
Ειδικά για τον εκτελούµενο προϋπολογισµό του έτους 

2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυ- 

τικών δαπανών των δήµων, ποσοστό έως πενήντα τοις ε- 

κατό (50%) µπορεί να διατίθεται  προς αντιµετώπιση λει- 

τουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας και δεν µπορούν να καλυφθούν α- 

πό τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τις µεταφορές 

αυτές απαιτείται  αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Α- 

πό την εφαρµογή της παρούσας δεν δύναται να προέλ- 

θει κατ’ οιονδήποτε τρόπο άµεση ή έµµεση επιβάρυνση 

του κρατικού προϋπολογισµού. 
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Άρθρο τριακοστό τέταρτο  Αναστολή 

παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθµού 

 
Για δάνεια χορηγηθέντα  αποκλειστικά από τους πό- 

ρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς 

τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού αναστέλλεται η παρακράτη- 

ση των τριών (3) επόµενων ενδεκατηµορίων  έναντι  το- 

κοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενοµένης  από τη δόση 

του µηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των τριών (3) δόσε- 

ων που αναστέλλονται σύµφωνα µε το προηγούµενο ε- 

δάφιο θα πραγµατοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 

σε έντεκα (11) µηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενοµέ- 

νης από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 
Άρθρο τριακοστό πέµπτο 

Παράταση θητείας των µελών των συλλογικών 

οργάνων Υπουργείων και εποπτευόµενων 

νοµικών προσώπων 

 
1. Η θητεία των µελών των οργάνων και επιτροπών 

των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόµενων από αυ- 

τά νοµικών προσώπων, η οποία έληξε µετά την έναρξη ι- 

σχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 

(Α΄ 76), και µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή α- 

ναµένεται  να λήξει  το αργότερο  έως τις 30 Απριλίου 

2020, παρατείνεται για δύο (2) µήνες, από την ηµεροµη- 

νία λήξης της, λόγω των έκτακτων µέτρων για την αντι- 

µετώπιση και τον περιορισµό της διασποράς του κορω- 

νοϊού COVID-19. 

2. Με απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουρ- 

γού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου νοµικού προ- 

σώπου, η θητεία των µελών των οργάνων και των επι- 

τροπών της παρ. 1 µπορεί να παρατείνεται  περαιτέρω 

για χρονικό διάστηµα µέχρι τεσσάρων (4) µηνών ακόµη, 

εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  κίνδυνος διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του οποίου διαπι- 

στώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 
Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος 

εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής 

της Π.Υ.Σ. 33/2006 

 
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 

(Α΄237), εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 

του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού 

Συµβουλίου (Α΄ 280) που έχουν χορηγηθεί σε ΟΤΑ α΄ και 

β΄  βαθµού και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 

(ν.π.δ.δ.) αυτών ή και σε λοιπούς φορείς του άρθρου 14 

του ν. 2190/1994 (Α΄  28), για την κίνηση διαδικασιών 

πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- 

καίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση µίσθωσης έρ- 

γου, από την 1η Απριλίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2019 

και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη ή ανακοί- 

νωση, µπορούν να υλοποιηθούν ή εξακολουθούν  να ι- 

σχύουν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020. 

Άρθρο τριακοστό έβδοµο 

Αποδοχές και αµοιβές υπαλλήλων µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
1. Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα έκτακτα µέ- 

τρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως 

αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αµοιβές των απασχο- 

λουµένων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι- 

σµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 

σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται  κα- 

νονικά, σύµφωνα µε τις κείµενες  διατάξεις. 

2. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού µε σύµ- 

βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι- 

ΔΟΧ) ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου σε έργα που υλο- 

ποιούνται µε τη µέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηµατο- 

δοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προ- 

καλούµενη δαπάνη της µισθοδοσίας τους συνεχίζει  να 

βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων. 

3. Οι ρυθµίσεις των παρ. 1 και 2 καταλαµβάνουν και 

πρόσωπα τα οποία: 

α) λαµβάνουν ειδική άδεια απουσίας, σύµφωνα µε το 

εικοστό πέµπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε 

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) ή 

β) λαµβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού σύµ- 

φωνα µε την παρ. 3 του τριακοστού όγδοου άρθρου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου 

(Α΄68),   όπως  αυτή  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  1  του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83) ή 

γ) εργάζονται  εκ περιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 6 

του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄  76) και τροποποιήθηκε µε την 

παρ. 8 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  ή 

δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύ- 

µατα τα οποία τελούν  υπό προσωρινή απαγόρευση λει- 

τουργίας για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας. 

 
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Άρθρο τριακοστό όγδοο Ρυθµίσεις για 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας 

Διοίκησης 

 
Στην από 20.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού  Περιεχοµέ- 

νου (Α΄  68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου 

άρθρου αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Τα έγγραφα  της παρ. 1 φέρουν µοναδικό αναγνωρι- 

στικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη 

ηλεκτρονική  σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Δια- 

κυβέρνησης και γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά από ό- 
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λους τους φορείς του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσι- 

ου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από φυσικά ή νο- 

µικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες:». 

2. Η παρ. 1 του εικοστού πέµπτου άρθρου αντικαθίστα- 

ται ως εξής: 

«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά 

πρόσβαση στις  υπηρεσίες  της,  αφού  προηγουµένως 

προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικο- 

ποίηση). Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικο- 

ποίηση) γίνεται  µετά από επιλογή του χρήστη των κωδι- 

κών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραµµατείας Πλη- 

ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υ- 

πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των 

συστηµάτων ηλεκτρονικής  τραπεζικής (e-banking) των 

πιστωτικών ιδρυµάτων όπως ορίζονται  στο στοιχείο  1 

της  παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- 

βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176), περιλαµβανο- 

µένων των υποκαταστηµάτων τους, όπως ορίζονται στο 

στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανο- 

νισµού, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην 

Ελλάδα είτε  η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊ- 

κής  Ένωσης, είτε  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 36 του  ν. 

4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταµεί- 

ου Παρακαταθηκών και Δανείων.». 

3. Στο εικοστό έκτο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Οι αιτήσεις  που συντάσσονται µέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχουν την ίδια 

ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη µορφή 

τους µε έγγραφα  που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπο- 

γραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).». 

4. Το δεύτερο  εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδο- 

µου άρθρου αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γί- 

νεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο εικοστό τέταρτο άρθρο». 

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδοµου 

άρθρου αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται µέσω της Ενι- 

αίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχει την 

ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική  όσο και στην έντυπη 

µορφή της, µε έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υ- 

πογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).». 

6. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόµου άρθρου 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αποδέκτες που λαµβάνουν την ηλεκτρονική  υπεύ- 

θυνη δήλωση τεκµαίρεται  ότι τελούν  σε καλή πίστη ως 

προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλω- 

σης από τον εκδότη της και ουδεµία ευθύνη υπέχουν ως 

προς τη γνησιότητα αυτής.». 

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου 

άρθρου αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται µέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ι- 

σχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη µορφή 

της, µε έγγραφο  που φέρει  βεβαίωση γνήσιου υπογρα- 

φής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).» 

8. Στο τέλος  της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αποδέκτες που λαµβάνουν την ηλεκτρονική  εξου- 

σιοδότηση  τεκµαίρεται  ότι  τελούν  σε καλή πίστη ως 

προς την προέλευση της ηλεκτρονικής  εξουσιοδότησης 

από τον εκδότη  της και ουδεµία  ευθύνη υπέχουν ως 

προς τη γνησιότητα αυτής.». 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Διεκπεραίωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δηµόσιας Διοίκησης των µέτρων δέουσας επιµέλειας 

 
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, µέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, να αιτείται 

την άντληση από τα πληροφοριακά συστήµατα και εφαρ- 

µογές των φορέων του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµό- 

σιου  τοµέα,   κατά   την   έννοια   του   άρθρου  3  του 

ν. 3979/2011 (Α΄ 138), των δεδοµένων που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας 

και των ετήσιων εισοδηµάτων του σύµφωνα µε τις απαι- 

τήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), καθώς 

και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της επιλογής του. Για 

τους σκοπούς του παρόντος, ως «πιστωτικά ιδρύµατα» 

νοούνται  τα πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται  στην 

παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, και ως «χρηµατο- 

πιστωτικοί οργανισµοί» νοούνται οι χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νό- 

µου. 

2. Η άντληση και η διαβίβαση των δεδοµένων της παρ. 

1 διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

47, 48 και 108 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) µέσω του Κέ- 

ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, µετά 

από ειδική και ρητή συγκατάθεση του φυσικού προσώ- 

που. Κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 παρέχε- 

ται η ρητή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, η ο- 

ποία συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργα- 

σία και διατήρηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή- 

ρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της 

παρ. 1 από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοί- 

κησης. Οι φορείς από τους οποίους αντλούνται  τα δεδο- 

µένα δυνάµει συγκατάθεσης έχουν πρόσβαση στο σχετι- 

κό αρχείο που περιλαµβάνει την αίτηση και την παροχή 

συγκατάθεσης των αιτούντων φυσικών προσώπων. 

3. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η 

αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου µε τη χρήση 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 

4.Τα δεδοµένα που δύνανται να διαβιβαστούν σύµφω- 

να µε την παρ. 1 περιλαµβάνουν ιδίως τα εξής: 

α) ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο, 

β) αριθµό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 

γ) εκδούσα αρχή, χρόνο έκδοσης και κατά περίπτωση 

λήξης των στοιχείων της περ. β΄, 

δ) ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, 

ε) τηλέφωνο επικοινωνίας, 

στ) ασκούµενο επάγγελµα και παρούσα επαγγελµατι- 

κή διεύθυνση, 

ζ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 

η) το µέγεθος και τις πηγές των περιουσιακών στοιχεί- 

ων και των εισοδηµάτων του φυσικού προσώπου, όπως 

προσδιορίζονται στην πρόσφατη πράξη διοικητικού 

προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος και 

θ) διεύθυνση διαµονής. 

Οι περ. α΄ έως δ΄ µπορούν να διαβιβάζονται αποκλει- 

στικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας και 

της ισχύος του υποβληθέντος στο πιστωτικό ίδρυµα ή 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό εγγράφου πιστοποίησης 

ταυτότητας. Τα δεδοµένα  αυτά φυλάσσονται  για σκο- 

πούς τήρησης αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύµατα και 
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τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στη µορφή στην 

οποία αντλήθηκαν, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικό- 

τητά τους. 

5. Για τον σκοπό του παρόντος το Κέντρο Διαλειτουρ- 

γικότητας  της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ- 

στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είναι αρµόδιο για τη δια- 

λειτουργικότητα των επιµέρους µητρώων των φορέων 

του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ι- 

δίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υποδοµών και 

Μεταφορών, καθώς και της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµο- 

σίων Εσόδων. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη- 

σης ρυθµίζονται ειδικότερα  θέµατα σχετικά  µε τη λει- 

τουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη δια- 

δικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίη- 

σης) των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες  των δεδο- 

µένων που δύνανται να διαβιβάζονται, τη µορφή και το 

περιεχόµενό τους, την πρόσβαση των φυσικών προσώ- 

πων στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνι- 

κά µέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο ζή- 

τηµα για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό Κατεπείγουσες διατάξεις 

για τη λειτουργία  των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και 

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά- 

στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα εκτελεστικά 

όργανα διοίκησης των ως άνω εταιρειών δύνανται να: 

α) αποφασίζουν την παράταση των συµβάσεων εργα- 

σίας ορισµένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρ- 

µογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για την κά- 

λυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο 

των συµβασιούχων ή µέρος αυτού και για χρονικό διά- 

στηµα έως έξι (6) µήνες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το πέ- 

ρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συµβάσεις αυ- 

τές λύονται  αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή 

διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Μετατροπή των συµ- 

βάσεων αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυ- 

ρη, 

β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής  συµφωνίας, τη µε- 

ταφορά προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας α- 

πό τη µια επιχείρηση του οµίλου «ΕΛΤΑ ΑΕ» στην άλλη 

επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για 

χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µή- 

νες. Ο αριθµός του προσωπικού που εντάσσεται στην α- 

νωτέρω περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο 

διαρκούν η µεταφορά και η απασχόληση στην άλλη εται- 

ρεία του οµίλου, συµπεριλαµβάνονται στις αποφάσεις 

των αρµόδιων εκτελεστικών οργάνων των εταιρειών και 

αποτελούν µέρος της µεταξύ τους συµφωνίας. Για την ε- 

πιλογή του ως άνω προσωπικού λαµβάνονται υπόψη εν- 

δεικτικά  η ειδικότητα,  η υπηρεσιακή αρχαιότητα  και ο- 

ποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση της επιχείρη- 

σης. Κάθε επιχείρηση που εφαρµόζει  την ανωτέρω ρύθ- 

µιση υποχρεούται να δηλώνει τη µεταφορά στο πληρο- 

φοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επι- 

χειρήσεων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο ένατο άρ- 

θρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ- 

νου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83). 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθη- 

κε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρµόζεται 

και στους εργαζοµένους  στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ- 

ΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». 

 
ΜΕΡΟΣ Η: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Κατ’ 

εξαίρεση διαδικασία σύναψης 

δηµόσιων συµβάσεων 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του ο- 

ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων 

φορέας σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίες 

µπορεί να εκκίνησαν είτε  προ είτε  µετά της 25ης Φε- 

βρουαρίου 2020, µπορούν, σε περίπτωση κωλύµατος υ- 

ποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων δικαιο- 

λογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστο- 

λής λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων υπηρεσιών ή 

µερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των 

µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άµε- 

σα τον επιλεγέντα  ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατά- 

σταση των απαιτούµενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητι- 

κών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 µόνο υπεύθυνη δή- 

λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρο- 

νική υπεύθυνη δήλωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ- 

λης   της   Δηµόσιας   Διοίκησης   του   άρθρου  52  του 

ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έ- 

βδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 

1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειµένου να εκδοθεί η α- 

πόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 

σύµβαση. Στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση δηλώ- 

νονται από τον επιλεγέντα  ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέ- 

χει κανένα νόµιµο κώλυµα συµµετοχής του στη διαδικα- 

σία, β) εξακολουθεί  να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και 

γ) υποχρεούται να προσκοµίσει τα νοµίµως προβλεπόµε- 

να δικαιολογητικά  κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προ- 

θεσµίας τριάντα  (30) ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

2. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της 

προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών 

σε περίπτωση κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδο- 

σης των απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκ- 

δοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των α- 

ντίστοιχων  αρµόδιων υπηρεσιών ή µερικής ανατολής 
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λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπι- 

σης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο 

σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µε από- 

φαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του 

συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών κα- 

τακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του α- 

ναδόχου από τη σύµβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώµατος 

του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 

προβλεπόµενων στον νόµο κυρώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες  της δια- 

δικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης  σύµβασης και να 

του/τους  προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της 

σύµβασης του έκπτωτου αναδόχου, µε τους ίδιους ό- 

ρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που εί- 

χε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), 

τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του 

παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και 

την προσκόµιση των απαιτούµενων αποδεικτικών µέσων 

του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν µπο- 

ρεί  σε καµία περίπτωση να υλοποιηθεί  εάν  δεν  έχει 

προηγηθεί η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογη- 

τικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείµενη 

νοµοθεσία. 

 
ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Κατασκευή τεχνητού εµποδίου στο χερσαίο τµήµα 

της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην 

Περιφερειακή  Ενότητα Έβρου 

 
Στο τέλος του εβδοµηκοστού πρώτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 

83), προστίθεται παρ. 2 ως εξής: 

«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται 

η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου κατα- 

σκευής και επέκτασης τεχνητού  εµποδίου (φράχτη) στο 

χερσαίο τµήµα της ελληνοτουρκικής µεθορίου στην Πε- 

ριφερειακή  Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως  προϋπολογι- 

σµού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνι- 

κής, γενικής ή ειδικής διάταξης.» 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε 

δοκίµους υπαστυνόµους και δοκίµους αστυφύλακες 

 
Αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας εορτών Πάσχα 

2020 στους δοκίµους υπαστυνόµους και στους δοκίµους 

αστυφύλακες,  η οποία προβλέπεται στην περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 (Α΄  174) και 

στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 

(Α΄ 187) αντίστοιχα, µέχρι νεοτέρας, προς αντιµετώπιση 

της όλως εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης περιορι- 

σµού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Η προβλεπόµενη άδεια χορηγείται  σε µεταγενέστερο 

χρονικό διάστηµα, εφόσον έχει εκλείψει  η όλως εξαιρε- 

τική και επείγουσα ανάγκη της αντιµετώπισης του κινδύ- 

νου από τη διασπορά της ανωτέρω νόσου. Οι λεπτοµέ- 

ρειες ως προς τον χρόνο λήψης της προβλεπόµενης ά- 

δειας ρυθµίζονται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι- 

κής Αστυνοµίας». 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Χρήση κατασχεµένων µέσων για τις ανάγκες 

των Σωµάτων Ασφαλείας και των 

Καταστηµάτων Κράτησης 

 
1.α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνι- 

κής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος και των 

Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας, µπορεί να τους 

διατίθενται  κατά κυριότητα κατασχεµένα  µέσα τα οποία 

ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

(αα) χερσαία, χωρίς περιορισµό κυβισµού, εφόσον 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για το έργο των εν λόγω 

σωµάτων και όχι για την εξυπηρέτηση προσώπων, πλωτά 

ή αµφίβια µεταφορικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των 

ρυµουλκούµενων, 

(αβ) µηχανήµατα έργου, 

(αγ) αεροσκάφη και συστήµατα µη επανδρωµένων αε- 

ροσκαφών. 

β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευ- 

τικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(βα) Έχουν κατασχεθεί  από αστυνοµικές,  λιµενικές  ή 

πυροσβεστικές αρχές ως αντικείµενα  λαθρεµπορίας ή 

ως µέσα τέλεσης  αξιόποινων πράξεων για τις οποίες 

προβλέπεται ποινή στερητική  της ελευθερίας,  ενός (1) 

τουλάχιστον  έτους. 

(ββ) Έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την ηµεροµη- 

νία κατάσχεσής τους και στο διάστηµα αυτό δεν έχει εκ- 

δοθεί ή δεν έχει καταστεί  αµετάκλητο  βούλευµα ή αµε- 

τάκλητη απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου ή εισαγγε- 

λική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την από- 

δοσή τους στον ιδιοκτήτη τους. 

γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται  για τα α- 

νωτέρω µέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις αστυ- 

νοµικές, λιµενικές  ή πυροσβεστικές αρχές: 

(γα) ως αντικείµενα  κλοπής ή άλλης αξιόποινης πρά- 

ξης και ο ιδιοκτήτης  τους δεν προσέρχεται να τα παρα- 

λάβει εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε που προ- 

σκλήθηκε αποδεδειγµένα για τον σκοπό αυτό, ή 

(γβ) ως αντικείµενα  κλοπής ή άλλης αξιόποινης πρά- 

ξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει 

προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της κατά- 

σχεσης, ή 

(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή 

αµετάκλητο βούλευµα ή αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ι- 

διοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός 

προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε που έλαβε γνώση α- 

ποδεδειγµένα για το δικαίωµα του να του αποδοθούν. 

2. Για τη διάθεση των µέσων της παρ. 1 εκδίδεται από- 

φαση του Υπουργού ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας 

που πραγµατοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρό- 

ταση του Αρχηγείου του οικείου Σώµατος. Με την έκδο- 

ση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και µεταβιβάζεται 

αυτοδίκαια η κυριότητα του µέσου. 

3. Αν, µετά τη διάθεση του µέσου που κατασχέθηκε, 

διατάχθηκε αµετακλήτως, µε βούλευµα ή µε δικαστική α- 
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πόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλε- 

ται σε αυτόν ως πλήρης αποζηµίωση ποσό ίσο µε την α- 

ξία του. Η αξία καθορίζεται µε έκθεση κοστολόγησης  η 

οποία συντάσσεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση µετά την 

έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση υπολογί- 

ζονται δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν 

καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το πο- 

σό της αποζηµίωσης, δικαιούται να προσφύγει, εντός 

προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της 

έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισµό 

της αξίας του κατασχεθέντος. 

4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτρο- 

πή προσδιορισµού αξίας κατασχεµένων  µέσων, η οποία 

συγκροτείται  από: 

(αα) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό ειδικότητας µηχανο- 

λόγου – µηχανικού, 

(αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό ειδικότητας οικονο- 

µικού, ή συναφών ειδικοτήτων, 

(αγ) έναν (1) µηχανολόγο - µηχανικό της οικείας απο- 

κεντρωµένης διοίκησης ή του οικείου οργανισµού τοπι- 

κής αυτοδιοίκησης. 

β. Η µέριµνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει 

στον Αρχηγό του Σώµατος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία 

που προέβη στην κατάσχεση. 

γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία  των επιτρο- 

πών, καθώς και αναλογούντες δασµοί, φόροι και λοιπές 

επιβαρύνσεις για τη διάθεση των µέσων βαρύνουν τους 

προϋπολογισµούς των φορέων στους οποίους διατίθε- 

νται. 

5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρµό- 

δια για την σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υ- 

πηρεσία, η οποία διενήργησε  την κατάσχεση του µέσου 

και στην υπηρεσία ή στον φορέα όπου φυλάσσεται  το 

µέσο. Στην τελευταία περίπτωση επέχουν θέση απόφα- 

σης άρσης του µέτρου της µεσεγγύησης. 

6. Οι διατάξεις  της  παρ. 5 του  άρθρου 45 του  ν. 

2992/2002 (Α΄ 54) δεν εφαρµόζονται  κατά τις διαδικα- 

σίες του παρόντος. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31η Δε- 

κεµβρίου 2020. 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο 

Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για µετακινήσεις 

αστυνοµικού προσωπικού 

 
Στην παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στις ως άνω περι- 

πτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών για τις δα- 

πάνες οδοιπορικών εξόδων που αφορούν τις µετακινή- 

σεις του αστυνοµικού προσωπικού, το αίτηµα για την έκ- 

δοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

και η έκδοση αυτών µπορούν να πραγµατοποιούνται σε 

µεταγενέστερο χρόνο». 

 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών 

ποινικών διαδικασιών 

 
Η αναστολή των προθεσµιών που προβλέπεται στις 

κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγεί- 

ας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδό- 

τησης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν καταλαµβάνει 

την προθεσµία δηλώσεων επιθυµίας προόδου εκκρεµών 

ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει  χωρίς την υπο- 

βολή εγκλήσεως, µε αντικείµενο  πράξεις που διώκονταν 

αυτεπαγγέλτως,  για τη δίωξη των οποίων απαιτείται  έ- 

γκληση. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµο 

Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων 

εισόδου πολιτών τρίτων χωρών 

 
Η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες 

χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και έληξαν µετά την 

11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν  έως την 31η Αυγούστου 

2020, παρατείνεται  αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεµβρίου 

2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτα- 

σης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέ- 

ουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου που έχουν λά- 

βει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος ε- 

θνικής θεώρησης, εξέλθει  της ελληνικής επικράτειας κα- 

τά το διάστηµα της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέ- 

πεται µε το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ι- 

σχύει από την ηµεροµηνία εξόδου από την ελληνική επι- 

κράτεια. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΒ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Δυνατότητα  παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα 

 
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και ειδικά 

για το σχολικό έτος 2019-2020, µπορεί να παρέχεται εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθµια, δευτερο- 

βάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά τη διάρ- 

κεια των διακοπών του Πάσχα, µε εξαίρεση το χρονικό 

διάστηµα από τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 έως 

και την Τρίτη του Πάσχα, 21 Απριλίου 2020. 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συµµετοχή ειδικών 

κατηγοριών µαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές 

εξετάσεις 2020 

 
Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 

4610/2019 (Α΄70) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: 

«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι µαθητές της 

κατηγορίας  αυτής, οι οποίοι ενεγράφησαν  και φοιτούν 

στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς  φοίτησης ή ηµε- 

ρησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά 

µητρώα του πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργεί- 

ου Παιδείας και Θρησκευµάτων χωρίς την προηγούµενη 

συµµετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συµµετέ- 

χουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ι- 
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σχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυµούν. Με υπεύθυνη 

δήλωσή τους εξετάζονται και στα µαθήµατα Τοµέα της 

Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την 

περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ί- 

διο ισχύει για τους εγγεγραµµένους και φοιτούντες στη 

Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ηµερησί- 

ου ΕΠΑ.Λ. µαθητές ανεπαρκούς φοίτησης Ηµερησίου ή 

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους α- 

ποφοίτους Β΄ κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους µαθητές οι ο- 

ποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β΄ τά- 

ξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.». 

 
Άρθρο πεντηκοστό Επείγοντα 

ζητήµατα αποσπασµένων 

υπαλλήλων στο εξωτερικό 

 
Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου ε- 

ξωτερικού στους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς και δι- 

οικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές  εκ- 

παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

το χρονικό διάστηµα προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ- 

γίας σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικών δοµών του ε- 

ξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας 

και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων  µέτρων αποφυγής 

και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 

19, λογίζεται ως χρονικό διάστηµα προσφοράς εργασίας 

και παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες  προϋποθέ- 

σεις. 

 
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής  υποβολής 

δικαιολογητικών  επιµισθίων εξωτερικού 

 
Έως την 31 Μαΐου 2020 και κατά παρέκκλιση κάθε ει- 

δικής ή γενικής  διάταξης, τα ειδικά επιµίσθια των απο- 

σπασµένων στο εξωτερικό  εκπαιδευτικών και διοικητι- 

κών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευ- 

σης, µπορούν να εκκαθαρίζονται µε µόνη την ηλεκτρονι- 

κή υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτι- 

κού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις  των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε κάθε περίπτωση, παρα- 

µένει υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη µορφή των 

ανωτέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονι- 

κή µορφή, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, λαµβα- 

νοµένων υπόψη των περιορισµών που προκαλούνται από 

τη λήψη µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διασπο- 

ράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης 

διδακτορικών διατριβών 

 
Κατά το χρονικό διάστηµα της προσωρινής απαγόρευ- 

σης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκ- 

παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε την περ. 

στ΄  του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε 

µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της 

δηµόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών 

πραγµατοποιείται µε µεθόδους εξ αποστάσεως, µέσω 

τηλεδιάσκεψης,  κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 

41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Μη παρεχόµενες υπηρεσίες ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών δοµών πάσης φύσεως 

 
1. Μη παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως µεταφορά, σίτιση 

και απογευµατινές  δραστηριότητες από τους εργοδό- 

τες-επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 

14199/249/5.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι- 

κονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(Β΄1217), δεν χρεώνονται για όσο διάστηµα διαρκεί η α- 

παγόρευση της εκπαιδευτικής  λειτουργίας µε φυσική 

παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των α- 

ντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους. 

2. Στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 

2 της υπ’ αρ. 14199/249/5.4.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υ- 

ποθέσεων, δεν υφίσταται  καµία υποχρέωση καταβολής 

διδάκτρων. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΓ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

Οικονοµική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού για δράσεις και προγράµµατα στον τοµέα 

του σύγχρονου πολιτισµού 

 
1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργεί- 

ου Πολιτισµού και Αθλητισµού δύνανται να επιχορηγού- 

νται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού φο- 

ρείς, επιχειρήσεις,  φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχο- 

λούµενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 

σύγχρονου πολιτισµού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται 

κατόπιν σχετικής  πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση της 

παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως έ- 

χει τροποποιηθεί µε το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 

(Α΄163), και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνο- 

λικά το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) 

ευρώ. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι προϋποθέ- 

σεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορή- 

γησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια  για 

την εφαρµογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγη- 

σης είναι ακατάσχετο. 

3. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται µέχρι την 

31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκ- 

δοθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 

 
Άρθρο πεντηκοστό πέµπτο 

Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων 

που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση 

 
Στο τέλος  της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 

(Α΄ 271) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: 

«Για την επιχορήγηση κατά τα ανωτέρω προς Μη Κυ- 

βερνητικές  Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη 

κερδοσκοπικές εταιρείες και ν.π.ι.δ. δεν απαιτείται η χο- 

ρήγηση ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισµού 

και Αθλητισµού σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138), όπως έχει τροπο- 

ποιηθεί µε το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α΄163). Η από- 

φαση επιχορήγησης του προηγούµενου εδαφίου µε τον 
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σχετικό φάκελο κοινοποιείται  στην Οικονοµική Αστυνο- 

µία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης 

του Υπουργείου Οικονοµικών, στο Ελεγκτικό  Συνέδριο 

και στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνη- 

σης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε 

την περ. γ της ανωτέρω παραγράφου.». 

 
Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Πληρωµή δαπανών από Περιφερειακές  Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 

 
1. Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρε- 

σίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι δα- 

πάνες των οποίων εκκαθαρίζονταν  έως την 31η Δεκεµ- 

βρίου 2019 από τη Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας 

και Ελέγχου Νοµαρχίας Αθηνών, εξακολουθούν να συνι- 

στούν αναθέτουσες  αρχές µε διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια και δύνανται να αναλαµβάνουν υποχρεώσεις 

σύµφωνα µε την απόφαση κατανοµής πιστώσεων του Υ- 

πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και την απόφαση ο- 

ρισµού Δευτερευόντων Διατακτών του Υπηρεσιακού 

Γραµµατέα όπως ισχύει. 

2. Τα Τµήµατα Διοικητικής  και Οικονοµικής Υποστήρι- 

ξης των ανωτέρω Υπηρεσιών, πλην του Εθνικού Αρχαιο- 

λογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνηµεί- 

ων και Τεχνικών Έργων Αττικής,  Ανατολικής  Στερεάς 

Ελλάδας και Κυκλάδων, υπάγονται απευθείας στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως 

προς την οικονοµική τους δραστηριότητα και τους ανατί- 

θενται οι αρµοδιότητες  ελέγχου,  εκκαθάρισης και έκδο- 

σης χρηµατικών Ενταλµάτων για την πληρωµή των δα- 

πανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου 

αυτών. 

3. Η εξόφληση  των χρηµατικών ενταλµάτων  της παρ. 

2 διενεργείται από το Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµών και 

Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού. 

4. Ειδικότερα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 

την Υπηρεσία Νεότερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 

Αττικής,  Ανατολικής  Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων ε- 

φαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο πιλοτικό πρόγραµµα 

της Ηλεκτρονικής  Διακίνησης Δικαιολογητικών. 

5. Κατά τα λοιπά για τα Τµήµατα Διοικητικής και Οικο- 

νοµικής Υποστήριξης της παρ. 2 του παρόντος, ισχύουν 

οι διατάξεις  του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), εφόσον δεν αντίκει- 

νται στο παρόν. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΔ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο πεντηκοστό έβδοµο 

Παράταση προθεσµιών 

για Δασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας 

 
1. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του 

ν. 4423/2016 (A΄ 182) παρατείνονται έως τρεις (3) µήνες 

από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσµίες των περ. 

(β), (γ) και (δ) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) 

παρατείνονται έως τρεις (3) µήνες από την 1η Απριλίου 

2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας (ΔΑ- 

ΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(A΄  68),  όπως αυτή  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  1  του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 

2. Οι προθεσµίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους 

ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, έως την 31η Μαρτίου 2020, 

προσαρµοσµένο στις διατάξεις  του ν. 4423/2016 κατα- 

στατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε την 

περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου,  εφόσον οι ΔΑΣΕ 

αυτοί υποβάλλουν προσαρµοσµένο καταστατικό στην οι- 

κεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) 

του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 

2020. 

3. Οι προθεσµίες που παρατείνονται µε τις παρ. 1 και 2 

του παρόντος εκπνέουν για κάθε ΔΑΣΕ µε την εκπλήρω- 

ση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 

47 του ν. 4423/2016, οπότε και εκδίδεται  αµελλητί  η α- 

πόφαση της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, 

χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως άνω τρίµηνων 

προθεσµιών. 

4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έ- 

χουν ήδη πλήρως προσαρµοσθεί στις διατάξεις  του ν. 

4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσµίες που 

ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 126/1986, πλην της από- 

φασης της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, η ο- 

ποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2020. Οι α- 

ποφάσεις αυτές λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη, για την 

κατανοµή των συστάδων, και τις αιτήσεις των ΔΑΣΕ των 

παρ. 1 και 2 του παρόντος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  και Ε- 

νέργειας δύναται να χορηγείται νέα παράταση των ανω- 

τέρω προθεσµιών, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, 

στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο 

Παράταση θητείας διοικητικού συµβουλίου του 

Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) 

 
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου του Κ.Α.Π.Ε. πα- 

ρατείνεται για το διάστηµα από τις 14 Μαρτίου 2020 έως 

και την 31η Μαΐου 2020. Σε περίπτωση παραίτησης του 

Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή µελών από το δ.σ. του 

Κ.Α.Π.Ε. ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητάς  τους, 

κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, ο Υπουργός Περιβάλ- 

λοντος και Ενέργειας µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει 

νέα πρόσωπα προς αντικατάστασή τους, κατά παρέκκλι- 

ση της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 375/1987 (Α΄ 13). 

 
Άρθρο πεντηκοστό ένατο Δυνατότητα 

προµηθευτών για διακανονισµό εξόφλησης 

τιµολογίων Διαχειριστών 

 
1. α. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής  ενέργειας δύνανται 

να εξοφλούν  προς τους Διαχειριστές Συστήµατος Μετα- 

φοράς και Δικτύου Διανοµής ηλεκτρικής  ενέργειας και 

τον Διαχειριστή  ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης,  τα 

χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν  στους 

πελάτες τους, αναφορικά µε το Ειδικό Τέλος Μείωσης 

Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοι- 

νής Ωφέλειας  (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσεις Συστήµατος 
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(ΧΧΣ) και τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), δυνάµει 

τιµολογίων  των αρµόδιων Διαχειριστών  τα οποία είναι 

πληρωτέα, κατά τις διατάξεις  των αντίστοιχων Κωδίκων 

των Διαχειριστών, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας έ- 

ως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως: 

(αα) Ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της καθα- 

ρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιµολο- 

γίου, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης, η οποία προβλέ- 

πεται από τους αντίστοιχους  Κώδικες των Διαχειριστών 

και 

(αβ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 

της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου,  µε διακανονι- 

σµό, αζηµίως και ατόκως για τον Προµηθευτή, σε τέσσε- 

ρις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων ε- 

ξοφλείται σε ένα ηµερολογιακό µήνα µετά την καταβολή 

της υποπερ. (αα). 

β. Οι προµηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξο- 

φλούν προς τους Διαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς 

και Δικτύου Διανοµής φυσικού αερίου τα χρηµατικά πο- 

σά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους 

που αφορούν τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος Μεταφο- 

ράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς),  χρεώσεις 

χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις χρήσης Δικτύ- 

ου Διανοµής φυσικού αερίου (Χρεώσεις Διανοµής) δυνά- 

µει τιµολογίων των αρµόδιων Διαχειριστών τα οποία εκ- 

δίδονται στο πλαίσιο των µεταξύ τους συναφθεισών 

συµβάσεων και είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις  των 

οικείων κανονιστικών κειµένων, από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολού- 

θως: 

(βα) Ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της καθα- 

ρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιµολο- 

γίου, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης, η οποία προβλέ- 

πεται από τα οικεία κανονιστικά κείµενα και 

(ββ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 

της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου,  µε διακανονι- 

σµό, αζηµίως και ατόκως για τον Προµηθευτή, σε τέσσε- 

ρις ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων ε- 

ξοφλείται σε ένα ηµερολογιακό µήνα µετά την καταβολή 

της υποπερ. (βα). 

2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του αρχι- 

κού ποσού, καθώς και µη εµπρόθεσµης εξόφλησης οποι- 

ασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρµόζεται  ή 

διακόπτεται ο διακανονισµός αντίστοιχα  και καθίσταται 

άµεσα ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο της οφει- 

λής. 

Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο Προµηθευτής ενη- 

µερώνει εγγράφως τον αρµόδιο Διαχειριστή και υποβάλ- 

λει υπεύθυνη δήλωση, µε κοινοποίηση στη Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας  (ΡΑΕ), ότι επιθυµεί διακανονισµό εξό- 

φλησης των σχετικών τιµολογίων, λόγω των περιοριστι- 

κών µέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορω- 

νοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης µείωσης της ει- 

σπραξιµότητάς τους. 

Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής οφείλει να τεκµη- 

ριώσει την αναγκαιότητα  αυτή στη Ρυθµιστική Αρχή Ε- 

νέργειας  (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της ε- 

ποπτείας  της,  βάσει  των  άρθρων 22  και  23  του  ν. 

4001/2011 (Α΄179). 

Άρθρο εξηκοστό 

Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυµης εταιρείας 

«Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» 

(ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) 

 
1. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη 

σύναψη βραχυπρόθεσµου δανείου, µε αναγνωρισµένο 

πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, µε 

σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α- 

ΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύ- 

ου («Ειδικού  Λογαριασµού»)  του  άρθρου 143 του  ν. 

4001/2011 (Α΄179), από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπο- 

µπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο 

από τους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,  σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυή- 

σεων Προέλευσης και της κείµενης νοµοθεσίας, κατά το 

χρονικό διάστηµα από έναρξη ισχύος της παρούσας µέ- 

χρι και την 30η Ιουνίου 2020. Το σχετικό αίτηµα δανειο- 

δότησης δύναται να υποβληθεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ο- 

ποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από 

σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εται- 

ρείας. 

2. Το ποσό του δανείου: 

(α) ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. µε 

βάση την εκτίµησή της για τα προσδοκώµενα έσοδα του 

Ειδικού Λογαριασµού από το εισφερόµενο  σε αυτόν Ε- 

ΤΜΕΑΡ, εντός της περιόδου αναφοράς της παρ. 1, ήτοι 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας µέχρι και τις 30 Ι- 

ουνίου 2020, 

(β) χρησιµοποιείται για να καλύψει ισόποσα τα µη ανα- 

κτηθέντα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού, µε πίστωση 

αυτού,   κατά   παρέκκλιση  του   άρθρου  143  του   ν. 

4001/2011 (Α΄179) και των σχετικών διατάξεων του Κώ- 

δικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, 

(γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέ- 

ρω ποσών από τους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 

σύµφωνα µε τους ειδικότερους  όρους της δανειακής 

σύµβασης. 

3. Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επι- 

βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεµένου Συστήµατος. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΕ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

Οφειλές από µαταιώσεις πτήσεων 

 
Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 

έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κεί- 

µενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής: 

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου αεροπορικών 

εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω µαταιώσεων πτήσεων, 

εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νοµο- 

θεσία, ικανοποιούνται µε την παροχή προς τους δικαιού- 

χους πιστωτικού σηµειώµατος ίσης αξίας µε το αντίτιµο 

του εισιτηρίου  της µαταιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό 

σηµείωµα εκδίδεται  από τον αεροµεταφορέα και έχει η- 

µεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µήνες από την έκδοσή 
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του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάµηνου, ο δικαιούχος 

του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε να κά- 

νει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύ- 

ου του αεροµεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού 

σηµειώµατος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσµη και 

απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτη- 

τή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ µήνες από την έκδοση 

του πιστωτικού σηµειώµατος και αυτό δεν έχει χρησιµο- 

ποιηθεί. 

β) Οι διατάξεις  του παρόντος καταλαµβάνει  απαιτή- 

σεις που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων πτήσεων στο 

χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 

30 Σεπτεµβρίου 2020. 

γ) Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  αναγκα- 

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µε- 

ταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο  όχι µόνο ελληνικό αλ- 

λά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα 

προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία. 

δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορά απαιτήσεις επιβα- 

τών από αεροµεταφορέα που διαθέτει  Άδεια Εκµετάλ- 

λευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουρ- 

γείο Υποδοµών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει 

του Κανονισµού 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλί- 

ου 1992, σχετικά µε την έκδοση αδειών των αεροµετα- 

φορέων, είτε  βάσει του Κανονισµού 1008/2008 του Ευ- 

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 

Σεπτεµβρίου και συγκεκριµένα  του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού 

περί «Άδειας Εκµετάλλευσης». 

 
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο 

Ανάθεση µελέτης  και κατασκευής έργου δηµιουργίας 

κλινών ΜΕΘ 

 
1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλή- 

νων, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργού Υγείας, 

διατίθεται,  υπό τη µορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ ε- 

κατοµµυρίων (8.000.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαρια- 

σµό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών 

Πιστώσεων της  Βουλής  των Ελλήνων, στην εταιρεία 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή και 

προµήθεια πενήντα (50) νέων κλινών µονάδων εντατικής 

θεραπείας εντός τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου 

Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η δωρεά 

αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους,  εισφοράς ή 

κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων φορο- 

λογικών διατάξεων και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επι- 

βάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κα- 

τά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής  ή ειδικής, διάταξης. 

Σχετικά µε τον Φ.Π.Α. εφαρµόζεται  η απαλλακτική διά- 

ταξη της περ. ιστ’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 

2859/2000, Α΄248), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον 

Υπουργό Οικονοµικών. Mε απόφαση του Υπουργού Περι- 

βάλλοντος  και Ενέργειας  εγκρίνονται  η οικοδοµική ά- 

δεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, µετά από ει- 

σήγηση των αρµόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυ- 

ντών, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής  διάταξης της κεί- 

µενης νοµοθεσίας. 

2. Η εκτέλεση  του έργου του παρόντος ανατίθεται  µε 

το σύστηµα της µελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία επι- 

λογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της 

παρ. 1 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ορισµούς της 

περ. γ’  της  παρ. 2 του  άρθρου 32 του  ν. 4412/2016 

(Α΄147), εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαί- 

νει  τα  κατώτερα  όρια της  περ. α’ του  άρθρου 5 του 

ν. 4412/2016, άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν 

λόγω ορίων, µε απευθείας πρόσκληση, από την εταιρεία 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Σε αµφότερες  τις άνω 

περιπτώσεις προσκαλούνται πέντε (5) τουλάχιστον  κα- 

τασκευαστικές  εταιρείες, οι οποίες έχουν αποδεδειγµέ- 

νη εµπειρία στην εκτέλεση  δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων 

υγειονοµικού  ενδιαφέροντος και προµήθειας ιατροτε- 

χνολογικού  εξοπλισµού, προκειµένου να υποβάλλουν 

την προσφορά τους εντός  τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την πρόσκληση. Αποκλειστικά  κριτήρια επιλογής 

του αναδόχου, κατ’ εφαρµογή της παρ. 1, είναι αφενός 

µεν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προ- 

σφορά βάσει τιµής και αφετέρου  η επί ποινή αποκλει- 

σµού εκτέλεση  και παράδοση του συγκεκριµένου έργου 

εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της οικείας σύµ- 

βασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η 

άσκηση της ενδικοφανούς  προσφυγής του άρθρου 362 

του ν. 4412/2016, εφόσον η σύµβαση δεν υπερβαίνει τα 

κατώτερα  όρια  της  περ.  α΄   του  άρθρου  5  του  ν. 

4412/2016. 

3. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης 

ή ανάθεσης, ο επιλεγείς  ανάδοχος προσκαλείται άµεσα 

να υπογράψει τη σύµβαση κατ’ εφαρµογή του τεσσαρα- 

κοστού πρώτου άρθρου. 

4. Η εταιρεία  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη 

διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω έργου. Η εκταµίευ- 

ση των ποσών της χρηµατοδότησης  είναι τµηµατική και 

πραγµατοποιείται ως εξής: α) εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ανάθεση του έργου στον επιλεγέντα  α- 

νάδοχο, η εταιρεία  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» γνω- 

στοποιεί εγγράφως στη Βουλή των Ελλήνων τα πλήρη 

στοιχεία  της σύµβασης ανάθεσης όσο και τον αριθµό 

τραπεζικού λογαριασµού, στον οποίο η Βουλή εµβάζει 

κάθε φορά τα αιτούµενα  ποσά, β) εντός  έξι (6) εργάσι- 

µων ηµερών από την ανάθεση, η Βουλή των Ελλήνων 

εµβάζει ποσό ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων 

(1.600.000) ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασµό της ε- 

ταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβο- 

λή, αντιστοιχούσα  σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 

επί του ποσού της δωρεάς, γ) µε την πιστοποίηση της 

προόδου των εργασιών από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν σχετικής  έγγραφης 

γνωστοποίησης της εταιρείας  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Α.Ε.», η Βουλή των Ελλήνων εµβάζει κάθε φορά, εντός 

τριών εργάσιµων (3) ηµερών από τη γνωστοποίηση, το 

αιτηθέν ποσό προς την εταιρεία,  µέχρι την οριστική πα- 

ραλαβή του έργου και την εξόφληση του αναδόχου. Εάν 

προκύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, τούτο επιστρέφεται 

από την εταιρεία  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στη 

Βουλή των Ελλήνων, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς καµία άλλη 

διατύπωση. 

5. Για την εµπρόθεσµη εκτέλεση  του έργου της παρ. 1 

από τον ανάδοχο και λόγω του κατεπείγοντος, ο ανάδο- 

χος δύναται να εκτελεί εργασίες  καθ’ όλο το εικοσιτε- 

τράωρο και κατά τις ηµέρες αργίας, κατά παρέκκλιση 

των κειµένων διατάξεων, τηρουµένης κατά τα λοιπά 

πλήρως της εργατικής νοµοθεσίας. 
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Άρθρο εξηκοστό τρίτο Κατεπείγουσες 

ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών 

 
1. Οι ενηµερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύµ- 

φωνα µε τις διατάξεις  της υπ’ αρ. Δ15/οικ.15658/16-09- 

2013 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών 

και Δικτύων (Β΄ 2300), η ισχύς των οποίων λήγει από τις 

25 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, πα- 

ραµένουν σε ισχύ για τρεις (3) µήνες από τη λήξη τους. 

2. Προθεσµίες που τάσσονται από διατάξεις  νόµων ή 

από αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων 

για υποβολή αιτήσεων ή προσκόµιση εγγράφων, για την 

έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από 

ενδιαφερόµενες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις  και οι ο- 

ποίες λήγουν από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 

30 Μαΐου  2020 παρατείνονται  αυτοδικαίως  µέχρι την 

31η Μαΐου 2020. 

3. Άδειες  µηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α΄ 32) παραµένουν σε 

ισχύ µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα  αν λήγουν 

νωρίτερα. Οι διατάξεις  του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 

περί περιοδικών ελέγχων  αναστέλλονται µέχρι την 31η 

Μαΐου 2020. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του ν.δ. 

2687/1953 

 
1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 

έως και την 31η Μαΐου 2020, στα πλοία υπό ελληνική ση- 

µαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύµφω- 

να µε το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν ε- 

φαρµόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των 

παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφα- 

σης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8. 

2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 

δύναται να παρατείνεται,  µε απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστη- 

µα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρ- 

ξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφί- 

στανται οι αρνητικές  συνέπειες της πανδηµίας του κο- 

ρωνοϊού COVID-19. 

 
Άρθρο εξηκοστό πέµπτο 

Οφειλές από µαταιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού 

 
Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 

έως την 31η Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κεί- 

µενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής: 

α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτοπλοϊκών 

εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς ε- 

πιβάτες που δεν µπορούν να ταξιδέψουν  λόγω των πε- 

ριορισµών που έχουν επιβληθεί στις µετακινήσεις,  ή δεν 

επιθυµούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υ- 

πάρχει εξαιτίας  της πανδηµίας ή λόγω µαταίωσης των 

προγραµµατισµένων δροµολογίων τους, εφόσον προ- 

βλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νοµοθεσία, ι- 

κανοποιούνται µε την παροχή προς τους δικαιούχους πι- 

στωτικού σηµειώµατος ίσης αξίας µε το αντίτιµο του ει- 

σιτηρίου του µαταιωθέντος ταξιδίου. Το πιστωτικό σηµεί- 

ωµα εκδίδεται  από τον µεταφορέα  πλοιοκτήτη, πλοιο- 

κτήτρια εταιρεία  ή διαχειριστή (εφεξής  µεταφορέας)  και 

έχει ηµεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µηνών από την η- 

µεροµηνία ταξιδιού.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιό- 

δου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί 

οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε 

προορισµό του δικτύου του µεταφορέα.  Μέχρι τη λήξη 

του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλή  δεν καθίσταται 

ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Η οφειλή  καθίσταται ληξι- 

πρόθεσµη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ 

(18) µήνες και το πιστωτικό σηµείωµα δεν έχει χρησιµο- 

ποιηθεί. 

β) Η περ. α) εφαρµόζεται  και σε συµβάσεις ολικής ναύ- 

λωσης    επαγγελµατικών     πλοίων    αναψυχής    του 

ν. 4256/2014 (Α΄92),  οι οποίες  συνάπτονται  µεταξύ: 

(α) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νοµι- 

κού προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των Ναυτιλιακών 

Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 

(Α΄ 22), (β) ναυλοµεσιτών,  ναυτικών πρακτόρων, τουρι- 

στικών γραφείων που συµβάλλονται στο ναυλοσύµφωνο 

κατά τα οριζόµενα στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 

3   του    ν.   4256/2014   και   την    υπ’   αρ.   3133.1/ 

10229/2016/4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 364) 

και (γ) των ναυλωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

γ) Οι διατάξεις  του παρόντος καταλαµβάνουν απαιτή- 

σεις που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων δροµολογίων 

ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης ε- 

πιβατών σε δροµολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιη- 

γητικών πλόων κατά το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φε- 

βρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020. 

δ) Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  αναγκα- 

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µε- 

ταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό, αλ- 

λά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα 

προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία. 

 
Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Μείωση των ανταποδοτικών λιµενικών δικαιωµάτων 

 
1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώµατα προ- 

σόρµισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυµνοδέτησης και 

ελλιµενισµού  των πλοίων/πλωτών ναυπηγηµάτων, κα- 

θώς και των επαγγελµατικών  αλιευτικών  σκαφών, πλην 

κρουαζιερόπλοιων, µειώνονται  κατά ποσοστό 20%, για 

τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. 

2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει 

µηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια δικαιώµατα προσόρµισης, 

πρυµνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η µείωση ε- 

φαρµόζεται επιπλέον των εκάστοτε  προβλεπόµενων εκ- 

πτώσεων και αναλογικά για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο 

και Μάιο 2020, τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερ- 

βαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωµάτων για 

τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζο- 

νται στην παρ. 1, συµψηφίζεται  ή επιστρέφεται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 4. 

3. Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  στους λι- 

µένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς δι- 

οίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οι οποίοι είναι είτε 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε  ανώνυµες εται- 

ρείες, η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου των οποί- 
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ων ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο ελληνικό Δηµόσιο, όπως 

οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., τα Λιµενικά Ταµεία, τα Δη- 

µοτικά Λιµενικά Ταµεία και τα Δηµοτικά Λιµενικά Γρα- 

φεία. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε- 

σωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςδύνα- 

ται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβο- 

λής των ανταποδοτικών δικαιωµάτων της παρ. 1, καθώς 

και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του 

παρόντος. Με την ως άνω απόφαση µπορεί να επανα- 

προσδιορίζονται το ποσό και οι δικαιούχοι της µείωσης 

των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωµάτων και να παρα- 

τείνεται το χρονικό διάστηµα αυτής µέχρι δύο (2) επι- 

πλέον µήνες. 

 
Άρθρο εξηκοστό έβδοµο 

Χορήγηση προκαταβολής µισθωµάτων 

για τις συµβάσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 

 
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής  εθνικής διάταξης, 

για τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020, ε- 

πιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως πενή- 

ντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε  υποβληθέντος από 

την πλοιοκτήτρια τιµολογίου  για τα µισθώµατα των συµ- 

βάσεων του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (A΄ 145), καθώς 

και των συµβάσεων του εξηκοστού  δεύτερου  άρθρου 

της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄ 75). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι- 

κής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της 

ως άνω προκαταβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο- 

µέρεια για την εφαρµογή της παρ. 1. 

 
Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

Απαλλαγή καταβολής οικονοµικού ανταλλάγµατος 

παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιµένα 

 
1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων 

ζώνης λιµένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία  επιχείρη- 

σης που καταλαµβάνεται  από τα ειδικά και έκτακτα µέ- 

τρα περί αναστολής  ή προσωρινής απαγόρευσης λει- 

τουργίας  που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατα- 

σταλτικούς  λόγους  που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβο- 

λής οικονοµικού ανταλλάγµατος για τους µήνες Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων 

διατάξεων. 

2. Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  στους λι- 

µένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοί- 

κησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οι οποίοι είναι είτε 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε  ανώνυµες εται- 

ρείες, η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου των οποί- 

ων ανήκει αµέσως ή εµµέσως στο Ελληνικό Δηµόσιο, ό- 

πως οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., τα Λιµενικά Ταµεία, τα 

Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και τα Δηµοτικά Λιµενικά Γρα- 

φεία. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε- 

σωτερικών και Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής  δύ- 

ναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση µπο- 

ρεί να παρατείνεται  το χρονικό διάστηµα ισχύος της 

παρ. 1 µέχρι δύο (2) επιπλέον µήνες. 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο εξηκοστό ένατο 

Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση 

της εικόνας της Ελλάδας 

 
Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  άµεσος κίνδυνος 

διασποράς του  κορωνοϊού  COVID-19 και πάντως για 

χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η 

Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισµού, ο Ελληνικός 

Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισµοί Τοπι- 

κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄βαθµού, συµπερι- 

λαµβανοµένων των αναπτυξιακών εταιρειών  αυτών, δύ- 

νανται να συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών και υπηρε- 

σιών µε την εταιρεία  µε την επωνυµία «MARKETING 

GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ- 

ΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον  διακριτικό  τίτλο 

«Marketing Greece A.E.» µε απευθείας ανάθεση και, πά- 

ντως, τηρουµένης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης 

στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύµβασης, κα- 

τά παρέκκλιση της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δη- 

µοσίων συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω 

συµβάσεις µετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο 

Ελεγκτικό  Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, ε- 

φόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις. Οι συµ- 

βάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραµ- 

µάτων και δράσεων προβολής, διαφήµισης, προώθησης, 

επικοινωνίας και δηµόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό,  τόσο της χώρας συνολικά, όσο και µεµονω- 

µένων περιοχών της, µε στόχο την άµεση αντιµετώπιση 

των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό  τουρισµό από 

τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µε παράλληλη ε- 

νίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγο- 

ράς. 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό 

Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων 

µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών 

τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών 

 
1. Το παρόν εφαρµόζεται  σε συµβάσεις παροχής του- 

ριστικών υπηρεσιών, µεµονωµένα ή µε τη µορφή οργα- 

νωµένου ταξιδιού  (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί 

µεταξύ  αφενός  τουριστικών  επιχειρήσεων της παρ. 1 

του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και αφετέρου πε- 

λατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρου- 

αρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 από οποιο- 

δήποτε συµβαλλόµενο µέρος. 

2. Για τους  σκοπούς εφαρµογής  του παρόντος, ως 

«πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές,  β) φυσικά πρόσω- 

πα, συµπεριλαµβανοµένων αντιπροσώπων µικρών επι- 

χειρήσεων, αυτοαπασχολουµένων ή ελεύθερων  επαγ- 

γελµατιών,  οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που 

σχετίζονται µε την επιχειρηµατική ή την επαγγελµατική 

τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα ο- 

ποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εµπο- 

ρική, επιχειρηµατική,  βιοτεχνική  ή επαγγελµατική  τους 

δραστηριότητα, συνάπτουν συµβάσεις µε τουριστικές  ε- 

πιχειρήσεις για τον διακανονισµό επαγγελµατικών ταξι- 

διών, συµπεριλαµβανοµένων συνεδρίων ή σεµιναρίων, 
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και δ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων 

σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µη κερδοσκοπι- 

κών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συµβάσεις µε τουρι- 

στικές επιχειρήσεις για τον διακανονισµό ταξιδιών που 

προσφέρονται περιστασιακά και σε µη κερδοσκοπική βά- 

ση σε περιορισµένη οµάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύ- 

νονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούµενου ε- 

δαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελ- 

ληνικής Επικράτειας. 

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η 

τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον 

πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβά- 

λει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή ολι- 

κή εξόφληση  ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή για την ε- 

κτέλεση  της σύµβασης, η τουριστική επιχείρηση δύνα- 

ται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρµοστέων 

διατάξεων σύµβασης ή νόµου, να προσφέρει στον πελά- 

τη αντί της επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πιστωτικό 

σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµερο- 

µηνία έκδοσής του. 

4. Η τουριστική επιχείρηση ενηµερώνει εγγράφως σε 

σταθερό µέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστω- 

τικού σηµειώµατος εντός  τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης ή, σε περίπτωση 

που η σύµβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ι- 

σχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουρι- 

στική επιχείρηση δεν ενηµερώνει εγγράφως τον πελάτη 

για την προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός 

της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η τουριστι- 

κή επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, 

σύµφωνα µε την παρ. 3, το οφειλόµενο  χρηµατικό ποσό. 

5. Το πιστωτικό σηµείωµα αντιστοιχεί στο συνολικό 

προς επιστροφή χρηµατικό ποσό. Η τουριστική επιχείρη- 

ση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατό- 

τητα να χρησιµοποιήσει το πιστωτικό σηµείωµα για την 

παροχή τουριστικής υπηρεσίας όµοιας ή αντίστοιχης  µε 

αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύµβαση. 

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που 

θα επιλέξει  ο πελάτης είναι µικρότερη από την αξία του 

πιστωτικού σηµειώµατος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει 

είτε να λάβει νέο πιστωτικό σηµείωµα για το ποσό που α- 

ντιστοιχεί  στη διαφορά της αξίας, µε διάρκεια που θα 

συµφωνείται µεταξύ των µερών, είτε  να του επιστραφεί 

το αργότερο  έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού 

πιστωτικού σηµειώµατος το ποσό που αντιστοιχεί στη 

διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής 

υπηρεσίας που θα επιλέξει  ο πελάτης υπερβαίνει την α- 

ξία του πιστωτικού σηµειώµατος, η διαφορά καταβάλλε- 

ται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση. 

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος 

του πιστωτικού σηµειώµατος δεν έχει συναφθεί νέα 

σύµβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρε- 

σίας µεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελά- 

τη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει 

στον πελάτη χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του πιστω- 

τικού σηµειώµατος. 

8. Τα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται  κατά τις 

διατάξεις  του παρόντος από διοργανωτές  πακέτων υπό 

την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α΄12) καλύπτονται από την 

προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή ό- 

πως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018. 

9. Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  αναγκα- 

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συνοµολογηθεί 

µεταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο  όχι µόνο ελληνικό 

αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµα- 

τα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία. 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό πρώτο 

Κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις περί καταγγελίας συµβάσεων 

µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων 

 
1. Το παρόν εφαρµόζεται  σε συµβάσεις που συνάπτο- 

νται µεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 

1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και αφετέρου 

είτε  τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλ- 

λοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φε- 

βρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 από ο- 

ποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος. 

2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η µία 

εκ των συµβαλλοµένων τουριστική επιχείρηση υποχρε- 

ούται να επιστρέψει στην αντισυµβαλλόµενη  τουριστική 

επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβα- 

λε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή ολική 

εξόφληση  ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή, η οφειλέτρια 

τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κα- 

τά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων σύµβασης ή νό- 

µου, να προσφέρει στην αντισυµβαλλόµενη  τουριστική 

επιχείρηση αντί της επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πι- 

στωτικό σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών από την 

έκδοσή του. 

3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενηµερώνει εγ- 

γράφως σε σταθερό µέσο την αντισυµβαλλόµενη  τουρι- 

στική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού ση- 

µειώµατος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµη- 

νία καταγγελίας της σύµβασης ή, σε περίπτωση που η 

σύµβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρ- 

ξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια 

τουριστική επιχείρηση δεν ενηµερώνει εγγράφως την α- 

ντισυµβαλλόµενη τουριστική επιχείρηση για την προ- 

σφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός  της προθε- 

σµίας του προηγούµενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουρι- 

στική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυµ- 

βαλλόµενη τουριστική επιχείρηση το σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του παρόντος οφειλόµενο  χρηµατικό ποσό. 

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτι- 

κών σηµειωµάτων που εκδίδονται  κατά τις παρ. 2 και 3 

δεν έχει  συναφθεί νέα σύµβαση µεταξύ  των αρχικώς 

συµβαλλόµενων τουριστικών επιχειρήσεων µε χρήση 

του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλέτρια τουριστική ε- 

πιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια 

τουριστική επιχείρηση χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία 

του πιστωτικού σηµειώµατος. 

5. Οι διατάξεις  του παρόντος εφαρµόζονται  αναγκα- 

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συνοµολογηθεί 

µεταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο  όχι µόνο ελληνικό 

αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµα- 

τα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία. 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό δεύτερο 

Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση 

λειτουργούντων τουριστικών καταλυµάτων 

 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Τουρισµού δύναται να καθορίζεται έκτακτη οικονοµική ε- 

νίσχυση προς τα τουριστικά καταλύµατα συνεχούς λει- 
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τουργίας που περιλαµβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 

2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού 

Τουρισµού (Β΄ 1018). Με όµοια απόφαση και µε την επι- 

φύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικό- 

τεροι όροι υπολογισµού και χορήγησης της έκτακτης οι- 

κονοµικής ενίσχυσης, το ποσοστό µε το οποίο πολλα- 

πλασιάζεται η προκύπτουσα διαφορά του κύκλου εργα- 

σιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια  για 

την εφαρµογή του παρόντος. 

2. Το ποσό της κατά την παρ. 1 οικονοµικής ενίσχυσης 

αφορά στο χρονικό διάστηµα για το οποίο κρίθηκε ανα- 

γκαία η λειτουργία  των τουριστικών καταλυµάτων για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος,  κατ’ εξαίρεση της προ- 

σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε µε 

την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί- 

ας, Εσωτερικών (Β’ 897). Το ποσό της έκτακτης οικονοµι- 

κής ενίσχυσης της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε του- 

ριστικό κατάλυµα ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύ- 

κλου εργασιών µηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΗ: 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό τρίτο 

Άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

 
Κατά την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων αντιµετώπι- 

σης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρµό- 

διες αρχές και τα όργανα ελέγχου  οφείλουν  να µερι- 

µνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτοµα µε 

αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης, 

γενικής ή ειδικής, διάταξης. 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό τέταρτο 

Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων 

µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας 

 
1. Στο τέλος  του  εικοστού  τρίτου  άρθρου της  από 

14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), ό- 

πως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 

76) και συµπληρώθηκε µε το εξηκοστό ένατο άρθρο της 

από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  (Α’ 

68),  όπως  αυτή  κυρώθηκε  µε  το  άρθρο  1  του  ν. 

4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισµών ή 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, σύµφωνα 

µε την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώ- 

σεις καθορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών µε την 

οποία επιβάλλονται  τα ανωτέρω µέτρα. Οι ανωτέρω κυ- 

ρώσεις δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέ- 

ραν της επιβολής διοικητικού προστίµου και άλλα διοικη- 

τικά µέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυ- 

κλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήµατος». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του εξηκοστού ό- 

γδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου  καταργείται. 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Άρθρο εβδοµηκοστό πέµπτο 

Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά 

κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από 

τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά  στις επιµέρους διατάξεις 

της. 

 
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020 

 
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Ο Πρωθυπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 
Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ- 

ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ- 

ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ- 

ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ- 

ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ- 

ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ- 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ- 

ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ». 

 
Άρθρο 2 

Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για 

την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της 

πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α΄ 90) 

 
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πρά- 

ξη Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  «Περαιτέρω µέτρα για 

την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της 

πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα», που δηµο- 

σιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 90 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυ- 

βερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των 

συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό 

προς την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις παραγράφους 

1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, 
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το άρθρο 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παρα- 

γράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, 

την παράγραφο 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την 

παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγµατος. 

2. Την εξαιρετικά  επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 

λήψης περαιτέρω µέτρων στήριξης της οικονοµίας και 

της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήµατος υ- 

γείας για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και την αντίστοιχη  ανάγκη θέσπισης των απαραί- 

τητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοι- 

νωνική και οικονοµική κανονικότητα  και τη ρύθµιση άλ- 

λων κατεπειγόντων ζητηµάτων. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Άρθρο πρώτο 

Προστασία κύριας κατοικίας 

 
1. Το πρώτο εδάφιο  της παρ. 1 του άρθρου 72 του 

ν. 4605/2019 (Α΄ 52) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν  οι 

προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της παρ. 1 του άρθρου 68, 

µπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για 

ρύθµιση των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, µε 

σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την 

αναγκαστική ρευστοποίηση.» 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 

 
Άρθρο δεύτερο 

Συµπλήρωση ρύθµισης σχετικά µε την έκπτωση 25% 

για δόσεις βεβαιωµένων οφειλών επιχειρήσεων 

και φυσικών προσώπων 

 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), που κυρώ- 

θηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροπο- 

ποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 

30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 75), 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές  της παρού- 

σας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και 

τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται µέσω συµψηφι- 

σµού ποσού ίσου µε το ποσό της έκπτωσης µε άλλες βε- 

βαιωµένες οφειλές,  ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσε- 

ων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι 

οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες  καταβολής µε- 

τά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται  µετά από εισήγηση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύ- 

ναται να καθορίζονται προγενέστερη  ή µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι  όροι και 

προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ- 

ρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.» 

Άρθρο τρίτο 

Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014 

 
1. Παρατείνεται µέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσµία 

για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, 

τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµ- 

φωνα µε την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την 

παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς 

και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών 

εγγραφών  για την εµφάνιση των πληρωµών του Προ- 

γράµµατος Δηµοσίων Eπενδύσεων, που πραγµατοποιή- 

θηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2019 στη δηµόσια ληψο- 

δοσία, σύµφωνα µε την  παρ. 1 του  άρθρου 161 του 

ν. 4270/2014. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 

 
Άρθρο τέταρτο 

Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών 

και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα 

 
1. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση 

διάρκειας δέκα (10) ηµερών στους εγκεκριµένους απο- 

θηκευτές,  όπως ορίζονται  στην περ. α΄ του άρθρου 55 

του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), για την καταβολή στις τελω- 

νειακές  αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέµενης  Αξίας (Φ.Π.Α.), κα- 

θώς και κάθε άλλης σχετικής  επιβάρυνσης, που αναλο- 

γούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α΄ έως ιε΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, µε την επιφύλα- 

ξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου 

νόµου, για τα προϊόντα που εξέρχονται  του καθεστώτος 

αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 µέχρι και τις 19 Μαΐου 

2020, µε ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφει- 

λόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το χρονικό 

σηµείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται  απαιτητός, 

σύµφωνα µε το άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορή- 

γηση της πίστωσης, το σύνολο της βεβαιωµένης οφει- 

λής καλύπτεται από σχετική  οικονοµική εγγύηση υπέρ 

του Δηµοσίου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβο- 

λής του συνόλου της οφειλής,  αυτή εισπράττεται  µε α- 

νάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούµενου ε- 

δαφίου. 

 
Άρθρο πέµπτο 

Στήριξη επιχειρήσεων µε αντικείµενο 

νοσοκοµειακές δραστηριότητες 

 
1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 επιχειρήσεις περιλαµβάνονται και οι επιχειρή- 

σεις οι οποίες δραστηριοποιούνται µε Κύριο Κωδικό 

Δραστηριότητας  τον τετραψήφιο  86.10 «Νοσοκοµειακές 

δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαµβά- 

νεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υπο- 

κατηγορίες  του ανωτέρω Κωδικού. 

2. Στις επιχειρήσεις  της παρ. 1 παρατείνεται  έως την 

31η Αυγούστου 2020 η προθεσµία καταβολής και ανα- 

στέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 

δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρεω- 

στικές) που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες α- 

πό την 1η Απριλίου 2020 µέχρι και την 31η Μαΐου 2020. 
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Οµοίως, παρατείνεται  έως την 31η Αυγούστου 2020 η 

προθεσµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βε- 

βαιωµένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά  Κέντρα, 

καθώς και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµί- 

σεων ή διευκολύνσεων  τµηµατικής καταβολής βεβαιω- 

µένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρό- 

θεσµες  από την 1η Απριλίου 2020 µέχρι  και την 31η 

Μαΐου 2020. Κατά το χρονικό διάστηµα παράτασης της 

προθεσµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα ο- 

φειλόµενα  ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους η προ- 

σαυξήσεις. Στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευερ- 

γέτηµα του συµψηφισµού σε ποσοστό 25% επί του κατα- 

βληθέντος ποσού Φ.Π.Α. µε άλλες  οφειλές  που έχουν 

καταληκτική  ηµεροµηνία καταβολής µετά την 1η Μαΐου 

2020 σε περίπτωση ολοσχερούς  εξόφλησης  οφειλών 

Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  της  από 

11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), η 

οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 

όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια  µε το τρίτο άρθρο 

της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄ 84). 

3. α) Στις επιχειρήσεις  της παρ. 1, οι οποίες απασχο- 

λούν µισθωτούς που αµείβονται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορί- 

στου χρόνου, µε πλήρη ή µειωµένη ή εκ περιτροπής απα- 

σχόληση, οι τρέχουσες  ασφαλιστικές  εισφορές,  περιό- 

δου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτη- 

τές έως την 30η Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020 

αντίστοιχα,  δύναται να καταβληθούν έως την 31η Οκτω- 

βρίου 2020 και την 30η Νοεµβρίου 2020 αντίστοιχα,  χω- 

ρίς τον υπολογισµό κατά το διάστηµα αυτό τόκων και 

άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής. 

Ως ασφαλιστικές  εισφορές  θεωρούνται οι εισφορές  α- 

σφαλισµένου  και εργοδότη, όπου προβλέπονται, για το 

σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υ- 

γειονοµικής  περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφά- 

παξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα 

για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές,  µε ε- 

ξαίρεση τις εισφορές  από προαιρετική ασφάλιση. Οι ως 

άνω επιχειρήσεις  υποβάλλουν για το προσωπικό που α- 

πασχολείται την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) µη- 

νών Μαρτίου και Απριλίου 2020 εντός  των προθεσµιών, 

όπως αυτές εκάστοτε  ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθε- 

σµης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται  οι προβλεπόµε- 

νες προσαυξήσεις. 

β) Για τις επιχειρήσεις  της παρ. 1, η προθεσµία κατα- 

βολής των δόσεων ενεργών ρυθµίσεων, απαιτητών έως 

τις 30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσµία όλων των 

επόµενων µηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθµισης, παρατεί- 

νεται  κατά τρεις  (3) µήνες. Κατά το χρονικό διάστηµα 

της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζο- 

νται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και 

επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται  οι διατάξεις 

της οικείας ρύθµισης στην οποία αφορά η δόση. 

4. Στις επιχειρήσεις  της παρ. 1, οι οποίες εµφανίζουν 

µειωµένο κύκλο εργασιών, λόγω της διάδοσης του κο- 

ρωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του µη- 

νιαίου κύκλου εργασιών για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο 

και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους  µήνες του 

αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, αντισταθµί- 

ζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υ- 

γείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µέσω µείωσης του ποσού των κατα- 

βλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να 

προκύψουν µέσω της Εφαρµογής Μηχανισµού Αυτόµα- 

της Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η µείωση του προη- 

γούµενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 

50% των τριών δωδεκατηµορίων του εργατικού κόστους 

του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το 

έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες 

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, που εκδίδεται ύ- 

στερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορί- 

ζονται ο τρόπος βεβαίωσης του µειωµένου κύκλου εργα- 

σιών του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη ανα- 

γκαία λεπτοµέρεια  τεχνικού  ή διαδικαστικού χαρακτήρα 

για την εφαρµογή της παρούσας. 

5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις  που έχουν ήδη ενταχθεί  σε 

µέτρα στήριξης επιχειρήσεων µε βάση Κωδικό Αριθµό 

Δραστηριότητας  διαφορετικό  από τον οριζόµενο στην 

παρ. 1 εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος. 

6. Από την εφαρµογή του παρόντος εξαιρούνται  φο- 

ρείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρ- 

νησης. 

 
Άρθρο έκτο 

Επείγοντα µέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιµένων 

 
Οι χρηµατικές  οφειλές  των παραχωρησιούχων, βάσει 

συµβάσεων παραχώρησης διαχείρισης  αερολιµένων, 

προς το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι ληξιπρόθεσµες 

και απαιτητές εντός του έτους 2020, εξοφλούνται έως έ- 

ξι (6) µήνες µετά την επέλευση του ληξιπροθέσµου και 

απαιτητού. Η επιµήκυνση των οφειλών, κατά το προη- 

γούµενο εδάφιο, επιβαρύνεται µε ονοµαστικό επιτόκιο ί- 

σο µε το πληρωτέο για τα έντοκα γραµµάτια του Δηµοσί- 

ου εξάµηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν α- 

πό την επέλευση του ληξιπρόθεσµου και απαιτητού της 

οφειλής,  προσαυξηµένο κατά µισή (0,5) µονάδα, χωρίς 

άλλες  συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαµβα- 

νοµένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το χρονικό 

σηµείο του ληξιπροθέσµου και απαιτητού της ως άνω ο- 

φειλής  µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η πα- 

ρούσα διάταξη, ως εξαιρετική,  δεν αποτελεί τροποποίη- 

ση της οικείας σύµβασης παραχώρησης. 

 
Άρθρο έβδοµο 

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης 

πετρελαίου θέρµανσης µε µειωµένο συντελεστή 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

 
1. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ηµεροµηνία λή- 

ξης της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο 

εδάφιο  της  περ. α΄  της  παρ. 2 του  άρθρου 73 του 

ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. Με α- 

πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρατα- 

θεί η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής περιόδου του 

προηγούµενου εδαφίου, για χρονικό διάστηµα που πά- 

ντως δεν  µπορεί να υπερβαίνει  την  31η Δεκεµβρίου 

2020. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020. 
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Άρθρο όγδοο 

Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση 

προθεσµίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις 

τυχερών παιγνίων 

 
1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η 

λειτουργία  έχει ανασταλεί  κατόπιν της έκδοσης της υπ’ 

αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών και του Υφυ- 

πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 855), δύναται 

να παρατείνεται  η προθεσµία καταβολής των δόσεων 

των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονοµικών, που 

έχουν ρυθµιστεί µε τις υπ΄ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄1108), 

3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 

(Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς 

και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για χρονικό διά- 

στηµα που καθορίζεται  στην απόφαση της παρ. 3. Η α- 

νωτέρω παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

µήνες. Κατά το χρονικό διάστηµα παράτασης της προθε- 

σµίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δό- 

σεων, τα οφειλόµενα  ποσά δεν επιβαρύνονται µε τόκους 

ή προσαυξήσεις. 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται  για οφειλές  που επρόκειτο να 

καταβληθούν µετά από την έναρξη ισχύος της υπ΄ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφα- 

σης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορί- 

ζονται το χρονικό διάστηµα της παράτασης της προθε- 

σµίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών 

της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
ΜΕΡΟΣ B΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Άρθρο ένατο 

Αναστολή λειτουργίας φαρµακαποθηκών 

 
Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πρά- 

ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 64), η οποία κυρώ- 

θηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανο- 

µής και ανεφοδιασµού των καταστηµάτων που εµπορεύ- 

ονται τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγο- 

ρών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές  αγο- 

ρές), των οργανωµένων αγορών τροφίµων και των φαρ- 

µακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λό- 

γους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, αφο- 

ρά µόνο τα τµήµατα των εγκαταστάσεων  της επιχείρη- 

σης στα οποία εντοπίζεται  κρούσµα της νόσου, και όχι 

το σύνολο της επιχείρησης αυτής». 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Άρθρο δέκατο 

Παράταση αναστολής συµβάσεων εργασίας 

 
1. Επιχειρήσεις - εργοδότες  του ιδιωτικού τοµέα, που 

πλήττονται σηµαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις 

συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζο- 

µένων τους, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν 

στην αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπο- 

ράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν 

την αναστολή µέχρι του 60% των συµβάσεων που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα 

τριάντα  (30) ηµερών και πάντως όχι πέραν της 31ης 

Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω πο- 

σοστού, ο εργοδότης  καταβάλλει  ο ίδιος τις αποδοχές 

των εργαζοµένων  που υπερβαίνουν το  ποσοστό του 

προηγούµενου εδαφίου. 

2. Για τις επιχειρήσεις  – εργοδότες  του ιδιωτικού το- 

µέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας 

τους µε εντολή  δηµόσιας αρχής κατά τον µήνα Μάιο 

2020, παρατείνεται  η αναστολή των συµβάσεων εργα- 

σίας των εργαζοµένων για όσο χρονικό διάστηµα διατη- 

ρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. 

3. Οι εργαζόµενοι  των παρ. 1 και 2, των οποίων παρα- 

τείνεται η αναστολή των συµβάσεων εργασίας, είναι δι- 

καιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ηµε- 

ρών της παράτασης αυτής. 

4. Οι επιχειρήσεις  – εργοδότες  του ιδιωτικού τοµέα, 

για όσο χρόνο κάνουν χρήση του µέτρου της παρ. 1 και 

σε κάθε περίπτωση µέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρε- 

ούνται  να µην προβούν σε µειώσεις  του προσωπικού 

τους µε καταγγελίες συµβάσεων εργασίας. Σε περίπτω- 

ση πραγµατοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι ά- 

κυρες. 

5. Οι επιχειρήσεις  – εργοδότες  του ιδιωτικού τοµέα, 

που κάνουν χρήση του µέτρου της παρ. 1, υποχρεούνται, 

µετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής 

των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων  αυτών, να 

διατηρήσουν για χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε (45) 

ηµερών τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο 

είδος σύµβασης εργασίας. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του παρόντος, 

καθώς και η οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων των 

οποίων παρατείνεται  η αναστολή της σύµβασης εργα- 

σίας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ- 

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται 

να παρατείνεται ο χρόνος εφαρµογής του παρόντος µέ- 

χρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων 

συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον µήνα Μάιο 

2020 µε εντολή δηµόσιας αρχής. 
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Άρθρο ενδέκατο 

Οριστική ανάκληση αναστολής συµβάσεων εργασίας 

 
1. Επιχειρήσεις – εργοδότες  του ιδιωτικού τοµέα, που 

έχουν θέσει σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέ- 

ρους ή του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’ εφαρ- 

µογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντι- 

µετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανά- 

κληση της αναστολής των συµβάσεων εργασίας τουλά- 

χιστον για το 40% των εργαζοµένων των οποίων οι συµ- 

βάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει 

διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ηµέρες. 

2. Οι συµβάσεις των εργαζόµενων των οποίων ανακα- 

λείται  η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε α- 

ναστολή. 

3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύµβα- 

σης εργασίας κατ’ εφαρµογή του παρόντος, οι εργαζό- 

µενοι είναι δικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ ανα- 

λογία των ηµερών διάρκειας της αναστολής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

5. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται 

για επιχειρήσεις – εργοδότες  για τις οποίες συνεχίζεται 

η αναστολή λειτουργίας µε εντολή δηµόσιας αρχής κατά 

τον µήνα Μάιο 2020. 

 
Άρθρο δωδέκατο 

Προσωρινή ανάκληση αναστολής 

συµβάσεων εργασίας 

 
1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής 

των συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων  για έκτακτες, 

κατεπείγουσες,  µη αναβαλλόµενες  και ανελαστικές ανά- 

γκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρη- 

µατική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί µε εντολή δη- 

µόσιας αρχής είτε  πλήττεται  σηµαντικά, βάσει των ορι- 

ζοµένων από το Υπουργείο Οικονοµικών Κωδικών Αριθ- 

µών Δραστηριότητας  (ΚΑΔ). Για το διάστηµα της ανά- 

κλησης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οφείλο- 

νται από τον εργοδότη  οι συµβατικές αποδοχές κατ’ α- 

ναλογία των ηµερών απασχόλησης. 

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες,  που κάνουν χρήση της 

προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το 

γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

έναρξη πραγµατοποίησης της παρεχόµενης έκτακτης 

εργασίας. 

3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της 

αναστολής της σύµβασης εργασίας συνεχίζεται η ανα- 

στολή της σύµβασης µέχρι της συµπληρώσεως του πλή- 

ρους χρονικού διαστήµατός της. 

4. Για το χρονικό διάστηµα της προσωρινής ανάκλη- 

σης της αναστολής της σύµβασης εργασίας κατ’ εφαρ- 

µογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδο- 

χών των εργαζοµένων είναι ο εργοδότης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθµίζεται κά- 

θε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του παρό- 

ντος. 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Έκτακτα και προσωρινά µέτρα 

ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας 

 
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες,  των οποίων είχε αναστα- 

λεί η λειτουργία  µε εντολή δηµόσιας αρχής ή ήταν πλητ- 

τόµενες  σηµαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών α- 

ποφάσεων, προσαρµόζουν το ωράριο εργασίας των ερ- 

γαζοµένων τους µε το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως ά- 

νω προσαρµογή του ωραρίου των εργαζοµένων πραγµα- 

τοποιείται  µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το 

είδος της σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων αυτών. 

 
Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας 

διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του 

κατώτατου ηµεροµισθίου κατά το έτος 2020 

 
Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται 

παρ. 9 ως εξής: 

«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρό- 

ντος κατά το έτος 2020, οι προθεσµίες της παρ. 5 και της 

περ. α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής: 

α) Η αποστολή έγγραφης  πρόσκλησης από την Επι- 

τροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. 

αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαµβάνει χώρα εντός του τε- 

λευταίου δεκαηµέρου του µηνός Σεπτεµβρίου. 

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. 

αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότε- 

ρο έως την 31η Οκτωβρίου. 

γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης 

κάθε διαβουλευοµένου  από την Επιτροπή Συντονισµού 

της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων, µε πρόσκληση για προφορική δια- 

βούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄  της περ. β΄ της παρ. 5, 

λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεµβρίου. 

δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµη- 

ρίωσης των διαβουλευοµένων,  καθώς και της έκθεσης 

των εξειδικευµένων επιστηµονικών και ερευνητικών φο- 

ρέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ε- 

ρευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσµατος Δια- 

βούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 5, 

λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεµβρίου. 

ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκλη- 

ρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το 

αργότερο έως την 31η Δεκεµβρίου. 

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο, για τον 

καθορισµό του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κα- 

τώτατου  ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την 

περ. α’ της παρ. 7, λαµβάνει χώρα εντός του τελευταίου 

δεκαπενθηµέρου του µηνός Ιανουαρίου 2021. 

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται  οι παρ. 1 έως 7.» 

 
Άρθρο δέκατο πέµπτο 

Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων 

 
Παρατείνεται έως και την 30ή Ιουνίου 2020 η ισχύς 

των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συµβάσεων Ερ- 

γασίας και των Διαιτητικών  Αποφάσεων, των οποίων η 
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τρίµηνη παράταση ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 

1876/1990 (Α΄  27), έληξε  από την 29η Φεβρουαρίου 

2020 έως και την 30ή Απριλίου 2020. 

 
ΜΕΡΟΣ Δ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο δέκατο έκτο 

Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

πάσης φύσεως για την καταπολέµηση του κορωνοϊού 

COVID-19 

 
Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ια- 

τροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την κα- 

ταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυ- 

σικά και νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τη διαδικασία και 

τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως 

το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το δέκατο άρθρο της 

από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου 

(A΄75), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α΄ 86). 

 
Άρθρο δέκατο έβδοµο 

Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στο προσωπικό του 

Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (E.K.E.A.), της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), του 

Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου 

Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής 

Μονάδας Κρατουµένων Κορυδαλλού και των 

φαρµακείων του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 
1. Στο τέταρτο  άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (A΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε 

µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), µετά από την 

παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α ως εξής: 

«1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο 

Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (E.K.E.A), στην Εθνική Κε- 

ντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνι- 

κό Οργανισµό Φαρµάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιο- 

χειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατου- 

µένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρα- 

τουµένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρµακοποι- 

ούς, βοηθούς φαρµακείου, υγειονοµικούς  και διοικητι- 

κούς υπαλλήλους που µε οποιαδήποτε ιδιότητα απασχο- 

λούνται για τη λειτουργία  των φαρµακείων του Εθνικού 

Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

συµπεριλαµβανοµένου του φαρµακείου της κεντρικής υ- 

πηρεσίας του, καταβάλλεται, για το έτος 2020, έκτακτη 

οικονοµική ενίσχυση ίση προς το ήµισυ του καταβαλλο- 

µένου µηνιαίου βασικού µισθού. Η παροχή αυτή υπολογί- 

ζεται στον βασικό µισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις 

οριζόµενες στην παρ. 2α ηµεροµηνίες». 

2. Στο τέταρτο  άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  µετά από την παρ. 2 προστίθε- 

ται παρ. 2α ως εξής: 

«2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονο- 

µική ενίσχυση χορηγείται  στο ακέραιο, εφόσον ο δικαι- 

ούχος µισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 

τις 16 Δεκεµβρίου 2019 µέχρι και την 31η Μαΐου 2020 

και καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία του µηνός Μαΐου 

2020». 

 
Άρθρο δέκατο όγδοο 

Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ 

 
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος α- 

πό τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 

οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας 

και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, 

το Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Οργανισµού Δηµό- 

σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί  να λειτουργεί νόµιµα 

σε περίπτωση παραίτησης µέλους ή µελών του, µέχρι 

τον διορισµό νέων µελών, εφόσον παραµένουν τέσσερα 

(4) τουλάχιστον  από τα ορισθέντα µέλη του, συµπερι- 

λαµβανοµένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέ- 

δρου που τον αντικαθιστά. 

 
Άρθρο δέκατο ένατο 

Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

 
Το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A΄ 83) αντικαθίσταται  ως 

εξής: 

 
«Άρθρο 3 

Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

 
Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ µε τις κάτωθι ειδικότη- 

τες: 

1. Διασώστη - Πληρώµατος ασθενοφόρου 

2. Νοσηλευτή 

3. Τεχνικού Συνεργείου 

4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και 

5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζηµίωση για την 

αγορά ή αντικατάσταση  της προβλεπόµενης υπηρεσια- 

κής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. 

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζηµίω- 

σης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέ- 

σεων χορήγησης της ειδικής αποζηµίωσης και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια  ορίζονται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Με όµοια απόφαση 

µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της αποζηµίωσης 

ανά διετία.» 

 
Άρθρο εικοστό 

Ενηµέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 

κορωνοϊό COVID-19 – Πρόσβαση σε δεδοµένα 

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 

 
1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου 

Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 επιτρέπεται η ε- 

νηµέρωσή του, µέσω της αναδροµικής χορήγησης δεδο- 

µένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει 

σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και α- 

φορούν στο σύνολο των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων. 

2. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

(Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών ιχνηλάτησης,  δύνα- 

ται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδοµένα αναφορι- 

κά µε την πορεία έκβασης των νοσηλευοµένων: α) είδος 

κλίνης όπου νοσηλεύεται  κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, α- 

πλή) και τυχόν µεταβολές,  καθώς και β) έκβαση της νο- 

σηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος). 
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Άρθρο εικοστό πρώτο 

Καθορισµός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου 

 
1. Ιατροί που επιθυµούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδι- 

κότητας  Αναισθησιολογίας  ή Πνευµονολογίας/Φυµατιο- 

λογίας, οι οποίοι πρόκειται να συµµετάσχουν στις εξετά- 

σεις απονοµής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και 

την 31η Δεκεµβρίου 2020, απαλλάσσονται από την υπο- 

χρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά πα- 

ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπό- 

θεση συµµετοχής στις εξετάσεις απονοµής ειδικότητας 

αποτελεί  η ολοκλήρωση της ειδίκευσης,  από µέρους 

τους. 

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εµπίπτουν όσοι ια- 

τροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, 

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 
ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Αρµοδιότητα για παροχή οδηγιών σε 

ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας 

 
Στην  περ. β  της  παρ. 3  του  άρθρου  16  του  π.δ. 

133/2017 (Α΄ 161) προστίθεται υποπερ. ζζ΄ ως εξής: 

«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων  οδηγιών στις υπηρε- 

σίες και τους φορείς του δηµοσίου για θέµατα υγιεινής 

και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον». 

 
Άρθρο εικοστό τρίτο 

Χρησιµοποίηση εσόδων των δήµων από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών 

 
Στο τεσσαρακοστό  τρίτο  άρθρο της  από 30.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 75), η οποία κυ- 

ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), προστί- 

θεται παρ. 8 ως εξής: 

«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 

25/1975 (Α΄ 74), σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυνα- 

µίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται µε την 

αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιου- 

νίου 2020, οι δήµοι µπορούν να χρησιµοποιούν έσοδα α- 

πό ανταποδοτικά τέλη  και δικαιώµατα για την κάλυψη 

άλλων αναγκών τους, µε κατάλληλη  αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού τους, ύστερα από δεσµευτική  εισήγη- 

ση της οικονοµικής επιτροπής, εφαρµοζοµένου  αναλό- 

γως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέ- 

ταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου  (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 

 
Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Ρύθµιση ζητηµάτων κίνησης παραχωρούµενων 

οχηµάτων σε δήµους 

 
Για τα οχήµατα που έχουν παραχωρηθεί σε δήµους α- 

πό εταιρείες εµπορίας οχηµάτων ή εταιρείες ενοικιάσε- 

ων αυτοκινήτων για χρήση µε σκοπό την αντιµετώπιση ε- 

κτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται µε τα 

µέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έ- 

ως τη λήξη της σύµβασης παραχώρησης και πάντως όχι 

πέραν της 30ης Σεπτεµβρίου 2020 εφαρµόζονται  αναλό- 

γως οι διατάξεις  του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) και της υπ’ 

αρ. 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Ε- 

σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρ- 

νησης και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β΄ 108). 

 
Άρθρο εικοστό πέµπτο 

Ρύθµιση ζητηµάτων λειτουργίας κυλικείων 

εντός σχολικών µονάδων 

 
Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστηµα διαρκεί 

η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δη- 

µόσιων σχολικών µονάδων, δεν οφείλονται και δεν κατα- 

βάλλονται µισθώµατα για την ενοικίασή τους. 

 
Άρθρο εικοστό έκτο 

Μετακίνηση µαθητών 

 
Κατά τη µετακίνηση µαθητών, όπου αυτή απαιτείται 

κατά τις κείµενες διατάξεις, από και προς τη σχολική µο- 

νάδα φοίτησης, λαµβάνεται  κάθε απαραίτητο µέτρο για 

τη προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κο- 

ρωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Υποδοµών 

και Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υ- 

πουργών µπορεί να εξειδικεύονται τα µέτρα που λαµβά- 

νονται για τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, 

για λόγους αποφυγής συνωστισµού, είναι δυνατή η µε- 

ταφορά των µαθητών αυτών µε επιπλέον ιδιόκτητα µετα- 

φορικά µέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης 

τέτοιων µέσων, µε κατάλληλα µεταφορικά µέσα που 

πληρούν τους όρους της κείµενης νοµοθεσίας µε ανάθε- 

ση  δηµόσιας   σύµβασης  κατά   το   άρθρο  118  του 

ν. 4412/2016 (A΄ 147) ή, εφόσον η αξία της σύµβασης υ- 

περβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, σύµφωνα µε την 

παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 
Άρθρο εικοστό έβδοµο 

Αποφάσεις απόσπασης ή µετάταξης  Α΄ κύκλου 

κινητικότητας 2019 

 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 

(Α΄ 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι 

αποφάσεις απόσπασης ή µετάταξης  εκδίδονται  σε απο- 

κλειστική προθεσµία έως τις 30 Ιουνίου 2020.» 

 
Άρθρο εικοστό όγδοο Παράταση συµβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

προσωπικού καθαριότητας 

 
1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργεί- 

ων, των εποπτευόµενων φορέων τους και της Ανεξάρτη- 

της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριό- 

τητας και οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δηµόσιας 

υγείας, µε βάση τις διατάξεις  της από 11.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε 

µε  το  άρθρο  2  του  ν.  4682/2020 (Α΄  76),  της  από 

14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 

3 του ν. 4682/2020 και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), 
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η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α΄83), δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 

2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρω- 

σης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες 

αυτές. Οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου διέπο- 

νται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και η πα- 

ράταση δεν µεταβάλλει  τον χαρακτήρα της σχέσης ερ- 

γασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολού- 

µενοι στις θέσεις αυτές. 

2. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων της παρ. 1 δεν 

προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι 

τεσσάρων (24) µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 

και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

 
Άρθρο εικοστό ένατο 

Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α΄ 

βαθµού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊου 

COVID-19 στα µέσα δηµοτικής συγκοινωνίας 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του οποίου 

βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πά- 

ντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαί- 

νει τους τέσσερις  (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού και οι επιχειρήσεις  τους 

µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις προµήθειας οχηµά- 

των, προµήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρη- 

σης, ειδικώς για την εκτέλεση  αστικού συγκοινωνιακού 

έργου, εκτελούµενου από τον οικείο δήµο ή την επιχεί- 

ρηση,  κατά   τις   διαδικασίες   του   άρθρου  118  του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για συµβάσεις 

εκτιµώµενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδη- 

γίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις  του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµε- 

νης   αξίας   ίσης   ή   άνω   των   ορίων   της   Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 

2. Για τη σύναψη των συµβάσεων του παρόντος εφαρ- 

µόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 

της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄  55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο  του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 
Άρθρο τριακοστό 

Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών 

ραδιοφωνικών σταθµών 

 
Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρ- 

θρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) παρατείνεται  µέχρι 

την 31η Δεκεµβρίου 2020. 

 
Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού 

 
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται µε οποιοδή- 

ποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυµες εταιρείες ΟΑ- 

ΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟ- 

ΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αε- 

ροπορίας εφαρµόζονται  τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 

του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου  (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 

ν. 2308/1995 

 
Η ηµεροµηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων α- 

πό τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114), 

όπως ορίστηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄207), 

παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥ- 

ΝΗΣ 

 
Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο 

της Επικρατείας, το Ελεγκτικό  Συνέδριο 

και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

 
1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 6 Μαΐου 2020 έως 

και τις 15 Ιουλίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσε- 

ων: 

α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, 

κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, 

προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συ- 

ζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, 

την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθε- 

ση υποµνήµατος, 

β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, 

κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων: 

βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσµία επτά (7) ηµε- 

ρών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προ- 

σκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµ- 

µατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος, 

ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κα- 

τάθεση υποµνήµατος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσµία 

επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, 

για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης και την υ- 

ποβολή γραµµατίου προείσπραξης, 

γ) στο Ελεγκτικό  Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά πα- 

ρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθε- 

σµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτη- 

σης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την 

υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υ- 

ποµνήµατος. 

2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 

(Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 µπορούν να υπο- 

βάλλονται,  για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα, και η- 

λεκτρονικά,  µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη- 

µόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εικο- 

στό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετι- 

κού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρ- 

θρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε µε το 

τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 84). Οι ως άνω υπεύθυνες 

δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση η- 

λεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας του αρµόδι- 

ου δικαστικού σχηµατισµού, το αργότερο  έως τις 14:00 

της παραµονής της δικασίµου, αντικαθιστούν  την κατά- 

θεση έντυπης δήλωσης στη Γραµµατεία και έχουν την ί- 

δια νοµική ισχύ µε αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περι- 
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λαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου 

των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία 

αποστέλλεται  από τη Γραµµατεία η έκθεση του άρθρου 

22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, 

κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανω- 

τέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν 

από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραµµατεία ε- 

κτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δη- 

λώσεις αυτές. 

 
Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Ζητήµατα οργάνωσης δικαστηρίων 

 
Για τα χρονικά διαστήµατα από την 1η έως και τις 15 Ι- 

ουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεµβρίου 

2020, κατά παρέκκλιση από των οριζοµένων στις παρ. 1, 

5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρ- 

θρου 14 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατά- 

στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), τα 

τµήµατα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότη- 

σής τους, ο αριθµός των δικασίµων και των υποθέσεων 

κάθε µίας δικασίµου, καθώς και η κατανοµή των υποθέ- 

σεων στα τµήµατα ορίζονται µε πράξη του οργάνου διοί- 

κησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή 

των οριζοµένων για τα θέµατα αυτά στον Κανονισµό 

του. 

 
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Άρθρο τριακοστό πέµπτο Ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων εγγραφής  στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

 
Στο π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) επέρχονται οι εξής µεταβο- 

λές: 

1. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από 

την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται  µε τη φράση 

«Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου». 

2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται 

παρ. 4Α ως εξής: 

«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων 

εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 µπορεί να γίνεται και µε 

ηλεκτρονικά  µέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνη- 

σης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα δικαιο- 

λογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την ε- 

φαρµογή του παρόντος.». 

3. Στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από 

την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται  µε τη φράση 

«Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου». 

 
Άρθρο τριακοστό έκτο 

Λήψη µέτρων µετά από την επαναλειτουργία 

των εκπαιδευτικών δοµών 

 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας  και 

Θρησκευµάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρ- 

µόδιων Υπουργών µπορεί να λαµβάνεται, µετά από την 

άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολι- 

κής µονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δοµής, φο- 

ρέα ή ιδρύµατος, δηµόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και 

βαθµού, ειδικώς για το χρονικό διάστηµα έως την 31η 

Δεκεµβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κεί- 

µενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε: 

α) να καθίσταται  δυνατή η οµαλή και ασφαλής λει- 

τουργία όλων των εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ι- 

δρυµάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόµενων 

από ή υπαγόµενων στο Υπουργείο Παιδείας  και Θρη- 

σκευµάτων δοµών, φορέων και υπηρεσιών, δηµοσίων ή ι- 

διωτικών, κάθε τύπου και βαθµού, ιδίως όσον αφορά 

στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρ- 

κεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δοµών και στη λήψη µέ- 

τρων υγιεινής, 

β) να καθίσταται δυνατή η οµαλή και ασφαλής διενέρ- 

γεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών  ό- 

λων των εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων, 

δηµοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθµού, εποπτευ- 

όµενων από ή υπαγόµενων στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, 

γ) να διενεργούνται µε ασφάλεια για τη δηµόσια υγεία 

οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συµπεριλαµ- 

βανοµένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξε- 

τάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων  για 

την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Προς τον 

σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά περί- 

πτωση, µετάθεση ή και µαταίωση της ηµεροµηνίας εξέ- 

τασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξα- 

γωγής τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση ανα- 

γκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλει- 

στικά και µόνο ως προς τη µετάθεση ή και µαταίωση της 

ηµεροµηνίας εξέτασης,  εκδίδεται  µετά από γνώµη της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έ- 

ναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- 

µάτων µπορεί να λαµβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 

2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλ- 

λης κείµενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο α- 

ναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να δια- 

σφαλίζεται  η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλή- 

ρωση διδακτικών ωρών, όπως µέσω της τροποποίησης 

της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης των µαθηµάτων, του 

διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προ- 

γραµµάτων και των προγραµµάτων σπουδών. Με όµοια 

απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται, σε περίπτωση αναβολής 

ή µαταίωσης της διεξαγωγής  κάθε είδους εξέτασης,  κά- 

θε θέµα σχετικό µε τον χαρακτηρισµό της φοίτησης, την 

προαγωγή και την απόλυση µαθητών, σπουδαστών και 

καταρτιζοµένων, καθώς και µε την εισαγωγή των υποψη- 

φίων των πανελλαδικών εξετάσεων  στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο  ζήτηµα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- 

µάτων µπορεί να λαµβάνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλ- 

λης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο µέτρο α- 

ναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο 

προγραµµάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανώτα- 

των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση 

της διάρκειας του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έ- 

τους 2019-2020, τη δυνατότητα  αναπλήρωσης διδακτι- 

κών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών 

ασκήσεων, τη δυνατότητα  σύντµησης του εαρινού εξα- 

µήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµά- 

δες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, 

καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και 

τα µέσα διενέργειας των εξετάσεων  των φοιτητών στο 

πλαίσιο προγραµµάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των 

Α.Ε.Ι.. 
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4. Προσωπικό καθαριότητας  των δήµων κατηγορίας 

ΥΕ16, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µπορεί να διατί- 

θεται και για την καθαριότητα σχολικών µονάδων αρµο- 

διότητας  του οικείου δήµου, κατά το διάστηµα λειτουρ- 

γίας τους, για όσο διάστηµα υφίσταται  κίνδυνος διάδο- 

σης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 

30ης Σεπτεµβρίου 2020. 

 
Άρθρο τριακοστό έβδοµο 

Προµήθεια µέσων ατοµικής υγιεινής και συλλογικής 

προστασίας για τις εκπαιδευτικές  δοµές 

 
1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), που κυρώ- 

θηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθί- 

στανται ως εξής: 

«2. Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  άµεσος κίνδυ- 

νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του 

οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, διαδικασίες έκτα- 

κτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υ- 

γιεινής  ή συλλογικής  προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών α- 

πολύµανσης, µπορούν να διενεργούνται από το Υπουρ- 

γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και από οποια- 

δήποτε αναθέτουσα αρχή αρµοδιότητας ή εποπτείας 

του, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετι- 

κής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω 

των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε ανα- 

προσαρµόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του Υπουρ- 

γού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να διενεργείται 

η κατανοµή των ειδών στις εκπαιδευτικές  δοµές και να 

ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλα- 

βής. Η παράδοση των ειδών µπορεί να πραγµατοποιείται 

και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήµο, µε βά- 

ση την απόφαση κατανοµής του προηγούµενου εδαφίου. 

Η παραλαβή γίνεται από τριµελή επιτροπή που αποτελεί- 

ται από υπαλλήλους του δήµου, µε µέριµνα του οποίου 

τα προµηθευόµενα είδη παραδίδονται αµελλητί  στις εκ- 

παιδευτικές  δοµές, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση 

κατανοµής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των 

δύο προηγούµενων εδαφίων συντάσσεται  σχετικό πρω- 

τόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλε- 

ται αµελλητί  στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά- 

των. 

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του ο- 

ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, διαδικασίες έκτα- 

κτης προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού  υλι- 

κού, πάσης φύσεως φαρµάκων και κάθε ενδεδειγµένου 

µέσου ατοµικής υγιεινής  ή συλλογικής  προστασίας από 

τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µπορούν να διε- 

νεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκοµείων, 

κλινικών, µονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την 

ανά περίπτωση αρµόδια αναθέτουσα αρχή, που εµπίπτει 

στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά- 

των, µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετι- 

κής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων κάτω 

των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε ανα- 

προσαρµόζονται και ισχύουν.». 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του ο- 

ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ- 

περβαίνει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, το Υπουργείο Παι- 

δείας και Θρησκευµάτων δύναται να διενεργεί διαδικα- 

σίες για την ανάθεση συµβάσεων προµήθειας βιοκτόνων, 

αντισηπτικών, υγειονοµικού  και λοιπού προστατευτικού 

υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δηµόσιων εκ- 

παιδευτικών δοµών της επικράτειας, κατά παρέκκλιση α- 

πό κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρµοδιότητας. 

 
Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Προµήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του οποίου 

βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πά- 

ντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαί- 

νει την 30η Σεπτεµβρίου 2020, η ανώνυµη εταιρεία  µε 

την επωνυµία «Ινστιτούτο  Φαρµακευτικής Έρευνας και 

Τεχνολογίας  Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά παρέκ- 

κλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµο- 

σίων   συµβάσεων   κάτω   των   ορίων   της   Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε  αναπροσαρµόζονται και ι- 

σχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά 

βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονοµικού και λοιπού 

προστατευτικού  υλικού προς τον σκοπό του άµεσου ε- 

φοδιασµού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη- 

σκευµάτων για λόγους άµεσης κάλυψης έκτακτων ανα- 

γκών προστασίας της δηµόσιας υγείας στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές  δοµές. Η πρόσκληση αναρτάται στην ι- 

στοσελίδα της εταιρείας  για χρονικό διάστηµα τριών (3) 

ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση 

πώλησης και διάθεσης υγειονοµικού  υλικού και φαρµά- 

κων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χα- 

µηλότερη  προσφορά και την επίτευξη  αγοράς ικανών 

ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιµετώπιση των προ- 

εκτιθέµενων έκτακτων αναγκών. 

2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προµήθειας 

της παρ. 1 αποστέλλεται  αίτηµα προµήθειας των ανα- 

γκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ- 

µάτων προς τον Υπουργό Υγείας, κοινοποιούµενο στην 

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.. Στο πλαίσιο του αιτήµατος του προηγούµε- 

νου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται  το είδος των προ- 

µηθευόµενων προϊόντων, οι τεχνικές  τους προδιαγρα- 

φές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό 

προµήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστηµα υλοποίη- 

σης της προµήθειας. Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το 

αίτηµα υλοποίησης της προµήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., 

προς άµεση υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση 

της προµήθειας συντάσσεται σύµφωνα µε το αίτηµα του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναρτάται α- 

πό την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην ιστοσελίδα  της. Αµέσως µετά 

από την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται 

το σύνολο των προσφορών και το περιεχόµενό  τους 

στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε εισηγητι- 

κό σηµείωµα ως προς το αποτέλεσµα της προµήθειας και 

το περιεχόµενο της σύµβασης προς τελική έγκριση. Με 

µόνη την εγκριτική  απευθυντέα δήλωση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευµάτων συνάπτεται η σύµβαση προ- 

µήθειας και ορίζεται  ως παραλήπτης των προµηθευόµε- 
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νων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- 

µάτων διενεργείται η κατανοµή των ειδών στις εκπαι- 

δευτικές δοµές και µε την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζε- 

ται η ειδικότερη  διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. 

Η παράδοση των ειδών µπορεί να πραγµατοποιείται και 

απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήµο, µε βάση 

την απόφαση κατανοµής του προηγούµενου εδαφίου. Η 

παραλαβή γίνεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται 

από υπαλλήλους του δήµου, µε µέριµνα του οποίου τα 

προµηθευόµενα είδη παραδίδονται αµελλητί  στις εκπαι- 

δευτικές δοµές, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση κατα- 

νοµής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο 

προηγούµενων εδαφίων συντάσσεται  σχετικό  πρωτό- 

κολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται 

αµελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προµήθειας κα- 

λύπτεται από έκτακτη ισόποση επιχορήγηση του Υπουρ- 

γείου Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισµό, ύστερα α- 

πό κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγεί- 

ας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της παρ. 1 

για την αγορά υλικών και µέτρων προστασίας από τον 

κορωνοϊό COVID-19. Το ποσό της έκτακτης  ενίσχυσης 

κατανέµεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε- 

χοµένου  (Α΄  42), που κυρώθηκε µε  το  άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 
Άρθρο τριακοστό ένατο 

Διάρκεια «Μεταλυκειακού  έτους – τάξης Μαθητείας» 

για το σχολικό έτος 2019-2020 

 
1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, µε α- 

πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί 

να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προ- 

γράµµατος του «Μεταλυκειακού  έτους - τάξης µαθητεί- 

ας» έως την 15η Νοεµβρίου 2020 και να ρυθµίζεται κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 µπορεί να ορίζεται  ότι, 

ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκεια- 

κό έτος - τάξη µαθητείας», εφαρµόζεται: 

α. Πρόγραµµα εργαστηριακών µαθηµάτων της ειδικό- 

τητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγµατοποιεί- 

ται εβδοµαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική µο- 

νάδα του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργα- 

στηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από εκπαιδευτικό προσωπικό 

του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγµατοποιείται κατά 

την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πά- 

σχα και των θερινών διακοπών. 

β. «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας  - 

Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας έως τριάντα 

πέντε (35) ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο σε πέντε 

(5) ηµέρες. 

 
ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό 

Μέτρα στήριξης ναυτικών 

 
1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους 

προσφερόµενων προς ναυτολόγηση  και επιδοτούµενων 

ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτι- 

κής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιµενικές Αρχές και λαµβά- 

νουν την τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των περ. 

α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 

(A΄ 176), για έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

α) είναι απογεγραµµένοι ναυτικοί και έχουν συνολική 

θαλάσσια υπηρεσία τρία (3) τουλάχιστον  έτη σε πλοία µε 

ελληνική ή ξένη σηµαία που έχουν συµβληθεί µε το Ναυ- 

τικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία µε ξένη 

σηµαία µη συµβεβληµένα µε το Ν.Α.Τ., εφόσον αυτή έ- 

χει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί,  υπό την επιφύλαξη 

των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για τον συντονι- 

σµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών 

µελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλά- 

χιστον µήνες πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί την τε- 

λευταία  τριετία,  η οποία υπολογίζεται  αναδροµικά από 

την ηµέρα εγγραφής  τους στους καταλόγους  προσφε- 

ροµένων προς ναυτολόγηση, 

β) έχει µεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους 

από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστηµα µικρότερο του 

ενός (1) έτους, 

γ) είναι γραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων 

για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιµενικών Αρ- 

χών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον  ηµέρες. 

2. Οι επιδοτούµενοι  ναυτικοί υποχρεούνται να παρου- 

σιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ηµεροµηνίες  καθοριζόµενες  α- 

πό αυτό, ή στις Λιµενικές  Αρχές στις οποίες έχουν εγ- 

γραφεί,  διαφορετικά  διαγράφονται  από τους αντίστοι- 

χους καταλόγους. 

3. Στις διατάξεις  των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδί- 

καια και οι άνεργοι ναυτικοί που κατά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους 

προσφεροµένων προς ναυτολόγηση  και δεν λαµβάνουν 

επιδότηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 

1. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής  δύναται να καθορί- 

ζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την ε- 

φαρµογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται  η 

διάρκεια ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστηµα που 

δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόµη µήνες, εφόσον εξακο- 

λουθούν να υφίστανται  οι αρνητικές συνέπειες της παν- 

δηµίας του κορωνοϊού COVID-19. 

5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται 

µέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις 

πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτι- 

κού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη- 

σιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά παρέκκλιση των δια- 

τάξεων της κείµενης  νοµοθεσίας περί επιχορηγήσεων 

σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της περ. ζ΄ της παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου 

άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε- 

χοµένου, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α΄ 86). 

6. Στην παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 

30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  που κυ- 

ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), επέρχο- 

νται οι εξής µεταβολές: 

α) Η περ. α΄ αντικαθίσταται  ως εξής: 

«α) Ακτοπλοϊκές  επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες - εφοπλι- 

στές, που πλήττονται  σηµαντικά λόγω των αρνητικών 

συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και 



34  
 
 

έχουν διακόψει µετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται 

να διακόψουν την εκτέλεση δροµολογιακών πλόων πλοί- 

ων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρο- 

µολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους µή- 

νες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδο- 

ση ναυτολογίου,  δύνανται να αναστέλλουν  τις συµβά- 

σεις ναυτολόγησης  ναυτικών που δεν απαιτούνται ως 

προσωπικό ασφαλείας  (φύλαξης)  επί πλοίου. Επιπρο- 

σθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, δύνανται, οµοίως, 

να ανασταλούν συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών: 

αα) επαγγελµατικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφο- 

διασµένα µε ναυτολόγιο  ή µε ειδικές καταστάσεις,  οι ο- 

ποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη 

του σκάφους και έχουν παύσει αλιευτική  δραστηριότητα 

µετά την 1η Μαρτίου 2020, 

αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες,  σύµ- 

φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν 

πλόες µετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασµένα 

µε ναυτολόγιο  ή µε ειδικές καταστάσεις, 

αγ) πλοίων που εµπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 

του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) µετά την 1η Μαρτίου 2020. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν από κοινού την ηµε- 

ροµηνία έναρξης αναστολής της σύµβασης ναυτολόγη- 

σης, η οποία δύναται να ανατρέχει  στον χρόνο διακοπής 

δροµολογίων ή µη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέ- 

στερα της ηµεροµηνίας επιβολής του µέτρου του εν µέ- 

ρει προσωρινού περιορισµού κυκλοφορίας κάθε τύπου 

πλοίων και σκαφών, για τη µεταφορά επιβατών δια θα- 

λάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών 

πλοίων αναψυχής και επαγγελµατικών  τουριστικών 

πλοίων στην ελληνική  Επικράτεια, προς περιορισµό της 

διασποράς του  κορωνοϊού  COVID-19, ήτοι  της  21ης 

Μαρτίου  2020, σύµφωνα µε  την  υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας  και Νη- 

σιωτικής Πολιτικής (Β΄ 944). Για τα πλοία που δεν έχουν 

εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο δροµολογιακών 

τους υποχρεώσεων για τους µήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 

2020, ανοίγεται  ναυτολόγιο,  ναυτολογούνται ναυτικοί 

και η αναστολή συµβάσεων οµοίως δηλώνεται από κοι- 

νού από τα συµβαλλόµενα µέρη και δύναται να συµπί- 

πτει µε την ηµεροµηνία ναυτολόγησης  ναυτικών. Κατά 

τον χρόνο αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης ναυ- 

τικών, η υγειονοµική  περίθαλψη αυτών καλύπτεται από 

τον Οίκο Ναύτου. Η αναστολή των συµβάσεων ναυτολό- 

γησης µπορεί να εφαρµοστεί  µέχρι ένα (1) µήνα, µε δυ- 

νατότητα  παράτασης µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής, 

λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού 

COVID-19.». 

β) Η περ. γ΄ αντικαθίσταται  ως εξής: 

«γ) Δικαιούχοι της έκτακτης  οικονοµικής ενίσχυσης, 

ως αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογε- 

γραµµένοι ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών-οχηµατα- 

γωγών και φορτηγών-οχηµαταγωγών πλοίων θαλάσσιων 

ενδοµεταφορών,  τουριστικών ή διεθνών πλόων, των ο- 

ποίων η σύµβαση ναυτολόγησης  έχει λυθεί από την 1η 

Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως 

αιτιολογίας,  εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας  του 

ναυτικού, ασθένειας ή τραυµατισµού.». 

γ) Η περ. ζ΄ αντικαθίσταται  ως εξής: 

«ζ) Οι ναυτικοί των περ. α΄ έως γ΄ λαµβάνουν ως έ- 

κτακτη οικονοµική ενίσχυση, αποζηµίωση ειδικού σκο- 

πού ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Η δαπάνη για την α- 

ποζηµίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική  κάλυψη 

των εργαζοµένων  καλύπτεται µέσω έκτακτης  επιχορή- 

γησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού 

φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού  προϋπολογισµού 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ- 

ΝΑΝΠ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 

(Α΄ 143) και της υπ. αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυ- 

τιλίας και Τουρισµού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι- 

κονοµικών (Β΄ 1138). Η ανωτέρω επιχορήγηση καταβάλ- 

λεται στον Οίκο Ναύτου, µέσω έκδοσης εντάλµατος  από 

τη Γενική  Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 

του ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκει- 

ται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενηµερότητας,  σε τέλη χαρ- 

τοσήµου και σε οποιαδήποτε κράτηση, Η επιχορήγηση 

δεν δύναται να κατασχεθεί  στα χέρια του Δηµοσίου ή 

τρίτων,   κατά   παρέκκλιση   του   άρθρου  91   του   ν. 

4270/2014, ούτε συµψηφίζεται  µε οποιαδήποτε οφειλή. 

Ως δικαιολογητικά  έκδοσης του εν λόγω χρηµατικού ε- 

ντάλµατος  για την απόδοση του ποσού έκτακτης  επιχο- 

ρήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδι- 

κού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού  προϋπολογι- 

σµού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής: 

ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρµόδιου διατάκτη, 

κατόπιν αναλυτικής πρότασης του Οίκου Ναύτου, 

ζβ) αντίγραφο  της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

του αρµόδιου διατάκτη, 

ζγ) κατάσταση πληρωµής δαπάνης σε τρία (3) αντίγρα- 

φα, που θεωρείται από τον Διευθυντή της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου και περιλαµβάνει κατά 

στήλη: 

i) τα στοιχεία λογαριασµού του Οίκου Ναύτου (επωνυ- 

µία - τίτλος,  Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), α- 

ριθµός τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή IBAN, ταχυ- 

δροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση), 

ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο, 

ζδ) βεβαίωση Τράπεζας µε τα στοιχεία του αριθµού λο- 

γαριασµού του Οίκου Ναύτου σε µορφή IBAN. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά  υποβάλλονται από τον Οί- 

κο Ναύτου στην αρµόδια για την έκδοση του χρηµατικού 

εντάλµατος  Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι- 

κών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. 

Τα αδιάθετα ποσά, µετά από την επιχορήγηση του Οί- 

κου Ναύτου, επιστρέφονται  έως το τέλος του τρέχοντος 

έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 

52), µε µέριµνα του Οίκου Ναύτου, και κατατίθενται  στον 

λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος µε τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επι- 

χορήγησης του Οίκου Ναύτου», αποτελώντας έσοδα του 

κρατικού προϋπολογισµού.». 

ε) Στο τέλος της περ. ι΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενί- 

σχυσης της περ. γ΄, οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ε- 

νηµέρωση από τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν 

ανεξαρτήτως  αυτής, αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις σε 

Λιµενικές  Αρχές και να συµπεριλαµβάνονται στους κα- 

ταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου  των σχε- 

τικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό φυλλάδιο από Λιµενι- 

κές Αρχές.». 

7. Η παρ. 3 του εξηκοστού  τρίτου  άρθρου της από 
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30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  που κυ- 

ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), 

µε την οποία καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπι- 

κού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/ο- 

χηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν  δροµολογιακούς 

πλόες µεταξύ λιµένων της ηµεδαπής, συνολικής από- 

στασης από τον λιµένα αφετηρίας µέχρι τον λιµένα προ- 

ορισµού µεγαλύτερης των 30 ν.µ., παρατείνεται  για το 

τρέχον έτος έως την 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής  δύναται 

να επεκτείνεται η χρονική περίοδος της εφαρµογής του 

προηγούµενου εδαφίου για διάστηµα που δεν υπερβαί- 

νει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρού- 

σας, εφόσον εξακολουθούν  να υφίστανται  οι αρνητικές 

συνέπειες της πανδηµίας του κορωνoΐού COVID-19.». 

8. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πρά- 

ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το άρ- 

θρο 1 του ν. 4684/2020, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τε- 

λεί σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

µισθώµατος κύριας κατοικίας για τον µήνα Απρίλιο 2020, 

κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσε- 

ων. Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του πρώτου 

εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης 

εις βάρος του µισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική 

αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας  και Νησιωτι- 

κής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι  όροι και προϋπο- 

θέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρ- 

µογή του παρόντος.». 

9. Η διάρκεια ισχύος των γνωµατεύσεων των Υγειονο- 

µικών Επιτροπών Απογραφοµένων Ναυτικών και Εργα- 

τών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί µετά την 

11η Ιουνίου 2019 παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών 

φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου 2020 κατά παρέκκλιση 

των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατεί- 

νεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για επιπρόσθετο 

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, 

εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέ- 

πειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Έλεγχος νοµιµότητας 

των συµβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης 

θαλάσσιας συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 

 
Κατ’ εξαίρεση των προβλεποµένων στις παρ. 1 και 2 

του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), οι συµβάσεις α- 

νάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την 

εκτέλεση δροµολογίων, σύµφωνα µε το εξηκοστό δεύτε- 

ρο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε- 

ριεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), υπόκεινται στον έλεγχο  νοµιµότη- 

τας του Ελεγκτικού  Συνεδρίου σύµφωνα µε την παρ. 8 

του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί 

αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη συναφθείσα, ε- 

φαρµόζεται  το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου ό- 

γδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145). 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Μετάκληση πολίτη 

τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές 

εργασίες 

 
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη 

τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

θεώρησης εισόδου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 

5 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δύναται να υποβάλλει, µέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµο- 

θεσίας, αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τό- 

που διαµονής του, προκειµένου να τον µετακαλέσει για 

απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία. Η αίτη- 

ση, στην οποία αναγράφονται  τα στοιχεία  και η ιθαγέ- 

νεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, απο- 

στέλλεται είτε µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς, είτε µέ- 

σω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου και συνοδεύεται από: 

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής 

του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώ- 

ρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υ- 

πέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται, 

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι: 

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριµένο  πολίτη τρίτης 

χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχι- 

στον ηµερών από την ηµεροµηνία εισόδου στην ελληνι- 

κή επικράτεια, 

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούµενων ασφα- 

λιστικών εισφορών, 

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του 

άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), 

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, 

όπως αυτές απορρέουν από τις κείµενες  διατάξεις  της 

εργατικής  νοµοθεσίας για τη σύναψη σύµβασης εργα- 

σίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί  να 

συνάψει εγκαίρως για την αντιµετώπιση των αναγκών 

της εκµετάλλευσής του, 

βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυµα σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. 

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία  δήλωση ε- 

κτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160). 

2. Οι υπηρεσίες µιας στάσης των Αποκεντρωµένων Δι- 

οικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ- 

σεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιµων η- 

µερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την 

αποστέλλουν προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες Διαβατηρια- 

κού Ελέγχου  της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να επι- 

τρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριµένων πολι- 

τών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014 

για λόγους που σχετίζονται µε τη δηµόσια τάξη και α- 

σφάλεια της χώρας. 

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 πα- 

ρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως ε- 

ποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του, 

χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα. 
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ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης 

εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας 

 
1. Παρέχεται  δικαίωµα στους παρόχους περιεχοµένου 

επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής  ευρυεκποµπής ελεύθε- 

ρης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας,  για κα- 

ταβολή στον πάροχο δικτύου µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥ- 

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- 

ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον δια- 

κριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσο- 

στού 50% της µηνιαίας αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου 

του αναλογούντος  Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την πα- 

ροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου 

εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας  αντίστοιχα  και συ- 

µπληρωµατικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται 

στις οικείες  υπογραφείσες συµβάσεις, κατά τους µήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, για την οποία ο πάροχος 

δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑ- 

ΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει σχετικό τιµολόγιο  παροχής υπηρε- 

σιών. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός  της εκάστοτε  ταχθεί- 

σας στις οικείες συµβάσεις προθεσµίας, εξαντλείται η υ- 

ποχρέωση του παρόχου περιεχόµενου έναντι του παρό- 

χου δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών του τε- 

λευταίου  κατά τη διάρκεια καθενός εκ των προαναφερ- 

θέντων µηνών και ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό 

τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οια- 

δήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχο- 

µένου για την παροχή των υπηρεσιών του. 

2.  Στον  πάροχο  δικτύου  µε  τον  διακριτικό  τίτλο 

«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευερ- 

γέτηµα του συµψηφισµού ποσού ίσου µε το τυχόν υπό- 

λοιπο ποσοστό 50% της τιµολογηθείσας  και µη καταβλη- 

θείσας µηνιαίας αµοιβής, από παρόχους περιεχοµένου ε- 

πίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής  ευρυεκποµπής ελεύθε- 

ρης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, συµπερι- 

λαµβανοµένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. για τους µήνες 

της παρ. 1, ανά µήνα, µε επόµενη δόση ή επόµενες δό- 

σεις του Εκπλειστηριάσµατος που καταβάλλεται για το 

ένα (1) Δικαίωµα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κά- 

λυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώµατα Χρήσης Ραδιο- 

συχνοτήτων Περιφερειακής  Κάλυψης, δυνάµει της υπ’ 

αρ. 706/4/6.2.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τη- 

λεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, «Ανακήρυξη Υπερθε- 

µατιστή της Δηµοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωµάτων 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων  Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκ- 

ποµπής». 

3. Κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαΐου 2020 έ- 

ως και την 31η Αυγούστου 2020 αναστέλλεται το δικαίω- 

µα του παρόχου δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα 

εκποµπής ψηφιακού σήµατος, καθώς και να προβαίνει σε 

προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπη- 

ρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχοµένου  επί- 

γειας  ψηφιακής τηλεοπτικής  ευρυεκποµπής ελεύθερης 

λήψης εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας,  οι οποίοι έ- 

χουν κάνει χρήση του δικαιώµατος της παρ. 1 για το ως 

άνω χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης 

 
1. Προς αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κο- 

ρωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονι- 

κό διάστηµα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο- 

θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση 

συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται  µετά από γνώµη 

της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγεί- 

ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε µέ- 

ρος της Επικράτειας, σε δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή και κατηγορίες  αυτών, καθώς και σε οποι- 

ουσδήποτε άλλους, δηµόσιους και ιδιωτικούς, χώρους 

συνάθροισης κοινού: 

α) υποχρεωτική χρήση µάσκας, 

β) µέτρα τήρησης µέγιστης  αναλογίας  ατόµων ανά ο- 

ρισµένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης µεταξύ 

τους, 

γ) µέτρα ατοµικής υγιεινής και προστασίας, 

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας. 

2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα µέτρα της 

παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµέ- 

νη πράξη της αρµόδιας αρχής, διοικητικό  πρόστιµο από 

εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες  (5.000) ευρώ. 

Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω µέτρα ε- 

πιβάλλεται, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη 

της αρµόδιας αρχής, διοικητικό  πρόστιµο από χίλια 

(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή 

λειτουργίας για χρονικό διάστηµα από δεκαπέντε (15) έ- 

ως ενενήντα (90) ηµέρες. 

3. Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής 

των µέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων 

και την επιβολή του διοικητικού προστίµου της παρ. 2 εί- 

ναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειο- 

νοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, η Ελληνι- 

κή Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές 

Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας  (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 

4622/2019 (Α΄ 133). 

4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοι- 

κητικό πρόστιµο της παρ. 2, αναλόγως του βαθµού δια- 

κινδύνευσης της δηµόσιας υγείας, καθώς και τα κατά πε- 

ρίπτωση αρµόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και 

προβλέπεται η εφαρµοστέα  διαδικασία, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα- 

ρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο 

Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά 

κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από 

τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται  διαφορετικά  στις επιµέρους διατάξεις 

της. 

 
Αθήνα, 1 Μαΐου 2020 

 
Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Ο Πρωθυπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 
Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ- 

ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ- 

ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ- 

ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ- 

ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ- 

ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ- 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ- 

ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ». 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Άρθρο 3 

Επέκταση του ευεργετήµατος της έκπτωσης 

ποσοστού 25% σε εµπρόθεσµα καταβαλλόµενες 

δόσεις βεβαιωµένων οφειλών µηνός Μαΐου 2020 

 
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄55) που κυρώθηκε µε το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), προστίθεται έβδοµο ε- 

δάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Σε επιχειρήσεις  που επλήγησαν οικονοµικά λόγω 

της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και σε µισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύνα- 

ται να παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και να ανα- 

στέλλονται η είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά  Κέντρα, καθώς και οι προθεσµίες 

καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών. Κατά το 

χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας και ανα- 

στολής καταβολής των βεβαιωµένων οφειλών και των 

δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων  τµηµατικής κατα- 

βολής βεβαιωµένων οφειλών, τα οφειλόµενα  ποσά δεν 

επιβαρύνονται µε τόκους ή προσαυξήσεις. Στις ρυθµί- 

σεις των προηγούµενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά 

πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδο- 

σης του κορωνοϊού COVID-19. Για τις ως άνω επιχειρή- 

σεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται µε τις α- 

ποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωµένων στη Φορολο- 

γική Διοίκηση οφειλών τους µε ηµεροµηνία καταβολής 

από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, ε- 

φόσον αυτές καταβάλλονται  εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση 

οφειλών που τελούν  σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυν- 

σης τµηµατικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέ- 

ντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθµι- 

σης. Από το ευεργέτηµα  του προηγούµενου εδαφίου ε- 

ξαιρούνται οι οφειλές  από ΦΠΑ και παρακρατούµενους 

φόρους  που δεν  έχουν  υπαχθεί σε καθεστώς  ρύθµι- 

σης/διευκόλυνσης  τµηµατικής καταβολής, καθώς και ο- 

φειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύ- 

σεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δηµοσίου. Η έκπτωση 

ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται 

και σε εµπροθέσµως καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµέ- 

νων οφειλών  και δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής µε ηµεροµηνία καταβολής εντός 

του µηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρό- 

σωπα, για τα οποία η προθεσµία καταβολής των εν λόγω 

οφειλών τους παρατείνεται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 

µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουµένου ε- 

δαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) του τέταρτου  εδαφίου ισχύει και για οφειλές  της 

παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 

έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται µέσω συµ- 

ψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό της έκπτωσης µε άλ- 

λες βεβαιωµένες οφειλές,  ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκο- 

λύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκη- 

ση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες  καταβο- 

λής µετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υ- 

πουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται  µετά από εισή- 

γηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Ε- 

σόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη  ή µετα- 

γενέστερη  ηµεροµηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του προηγούµενου εδα- 

φίου.». 

2. Η διάταξη του έβδοµου εδαφίου της παρ. 1 δεν ε- 

φαρµόζεται για οφειλές  που καταβλήθηκαν πριν από τις 

11.3.2020. 

 
Άρθρο 4 

Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών 

µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων 

εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων 

ναυτικών για τον µήνα Μάιο 2020 

 
1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται  από 

τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής: 

 
«Άρθρο δεύτερο 

Μείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων 

και µισθώσεων κύριας κατοικίας 

 
1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα- 

τάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά 

και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό- 

ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 
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λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, α- 

παλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% 

του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Μάρτιο, Απρί- 

λιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατά- 

ξεων περί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά 

περίπτωση υπολογίζονται  εκ νέου και επιβάλλονται  επί 

του µισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική 

καταβολή. Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του 

πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας της 

σύµβασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλ- 

λη αστική αξίωση. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδά- 

φια ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους ο- 

ποίους έχει  παραχωρηθεί έναντι  µισθώµατος η χρήση 

πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοι- 

νού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική 

χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής  µίσθωσης, και αφο- 

ρά σε επιχειρήσεις  για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά 

και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό- 

ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 

λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, µέ- 

σω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως ά- 

νω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες 

δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής  µίσθωσης ακινή- 

των και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών α- 

ναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής  µίσθω- 

σης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής  µί- 

σθωσης. Τα καταβλητέα  κατά την έναρξη της χρηµατο- 

δοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κε- 

φαλαίου,  αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις 

συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες. 

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύ- 

ριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος 

ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργα- 

ζοµένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποί- 

ου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω 

των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφί- 

ου απαιτείται ο εργαζόµενος, ανεξαρτήτως εάν έχει 

συµβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµ- 

φώνου συµβίωσης ως µισθωτής, να συνδεόταν µε σχέση 

εργασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης ε- 

φαρµογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί ανα- 

στολής  ή προσωρινής απαγόρευσης  λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται 

µε τον κορωνοϊό COVID-19. 

3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα- 

τάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από 

την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των α- 

ποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση  της 

παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε µε το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώ- 

µατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά πα- 

ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµ- 

φωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παρ. 1. Τα οριζόµενα 

στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση 

µισθωτών στους οποίους έχει  παραχωρηθεί έναντι  µι- 

σθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και 

των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική  χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής  µί- 

σθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις  του πρώτου εδαφί- 

ου, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του 

ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνι- 

αίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής  µίσθωσης α- 

κινήτων και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής  µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών α- 

ναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής  µίσθω- 

σης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής  µί- 

σθωσης. Τα καταβλητέα  κατά την έναρξη της χρηµατο- 

δοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κε- 

φαλαίου,  αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις 

συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες.  Τα οριζόµενα στο πρώτο 

εδάφιο ισχύουν και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας 

κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύ- 

ζυγος ή το έτερο  µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζο- 

µένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έ- 

χει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των 

µέτρων   αποφυγής   της   διασποράς  του   κορωνοϊού 

COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α- 

νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανε- 

ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η δια- 

δικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  οι ειδικότεροι  ό- 

ροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή του παρόντος.». 

2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄86) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

 
«Άρθρο 3 

Μείωση µισθώµατος για µισθώσεις εξαρτηµένων 

µελών - φοιτητών υπό όρους 

 
1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο 

και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε- 

ων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 

1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχόµενου  (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε µε 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ισχύει και για τις 

συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστι- 

κών αναγκών τέκνου – εξαρτώµενου  µέλους, το οποίο 

φοιτά σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκτός  του 

τόπου µόνιµης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον 

γονέας  είναι εργαζόµενος  σε επιχείρηση της παρ. 1 ή 

της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανα- 

σταλεί  προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέ- 

τρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 

19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου 

άρθρου. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α- 

νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανε- 

ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η δια- 

δικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  οι ειδικότεροι  ό- 

ροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή του παρόντος.» 

3. Η παρ. 4 του εξηκοστού  τρίτου  άρθρου της από 

30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«4. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τε- 

λεί σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή το 
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έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µι- 

σθώµατος κύριας κατοικίας  για τους µήνες Απρίλιο και 

Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων 

περί µισθώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι- 

κονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από εισήγηση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζο- 

νται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  οι ειδι- 

κότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λε- 

πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.». 

 
Άρθρο 5 

Παράταση προθεσµίας ληξιπροθέσµου για αναδροµι- 

κώς εισπραχθείσες αποδοχές 

 
Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«51. Οφειλές  από πράξεις διοικητικού προσδιορισµού 

του φόρου που εκδόθηκαν µέχρι την 31η.12.2019 µε βά- 

ση στοιχεία  που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Δι- 

οίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν ανα- 

δροµικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσµες την 

31η.07.2020.» 

 
Άρθρο 6 

Παράταση προθεσµιών καταβολής φορολογικών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ 

 
1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη 

του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέ- 

µενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνει- 

ακές αρχές σύµφωνα µε την περ. δ΄ της παρ. 8 και την 

παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνι- 

κός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα οποία 

εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον µήνα Απρί- 

λιο 2020. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρ- 

µόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατα- 

νάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βε- 

βαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως 

και την 25η.5.2020. 

2. Παρατείνονται  κατά δέκα (10) ηµέρες,  οι προθε- 

σµίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. 

που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β΄ και γ΄ της 

παρ. 8 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 

για τις περιπτώσεις που η γένεση  της υποχρέωσης βε- 

βαίωσης και είσπραξης πραγµατοποιείται µέχρι και την 

5η.6.2020. 

3. Οι διατάξεις  των παρ. 1 και 2 ισχύουν  από την 

25η.5.2020. 

 
Άρθρο 7 

Χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας στους εργαζοµένους στην 

Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. 

 
1.Στους εργαζοµένους της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιοµηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. χορηγείται  µηνιαίο επίδοµα ε- 

πικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του επιδό- 

µατος καθορίζεται ανά κατηγορία ως εξής: 

α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α΄. 

β. Εβδοµήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β΄. 

γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ΄. 

2. Ορισµοί: 

Α. Ως «τεχνικές  ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι 

ακόλουθες: βοηθοί ηλεκτρολόγοι, βοηθοί χειριστές  ανυ- 

ψωτικών βαρέων οχηµάτων, δοκιµαστές  κινητήρων αε- 

ροσκαφών (Α/Φ), δοκιµαστές  παρελκοµένων Α/Φ, ελα- 

σµατουργοί Α/Φ, εφαρµοστές,  ηλεκτρολόγοι Α/Φ, ηλε- 

κτρολόγοι  οχηµάτων, ηλεκτρολόγοι συντήρησης, ηλε- 

κτρολόγοι συντήρησης και κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υ- 

ποσταθµών, ηλεκτρονικοί,  θερµαστές,  κατασκευαστές 

καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές, µηχα- 

νικοί αεροκινητήρων, µηχανικοί Α/Φ, µηχανικοί κινητή- 

ρων Α/Φ, µηχανικοί οχηµάτων, µηχανικοί παρελκοµένων 

κινητήρων Α/Φ, µηχανικοί  συντήρησης, µηχανολόγοι, 

µηχανοξυλουργοί, µηχανοξυλουργοί συντήρησης, µηχα- 

νουργοί, οικοδόµοι, πλύντες/καθαριστές  Α/Φ, συγκολλη- 

τές, συναρµολογητές  ηλεκτρονικών, συντηρητές συστη- 

µάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών µε σύνθετα 

υλικά, τεχνικοί  δοµής Α/Φ, τεχνικοί  επιφανειακών διερ- 

γασιών, τεχνικοί  ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, τεχνικοί 

ηλεκτρονικοί,  τεχνικοί  ηλεκτρονικοί  συντήρησης, τεχνι- 

κοί ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί  καθαρισµού κι- 

νητήρων, τεχνικοί  µεταλλικών  δεξαµενών/ψυγείων,  τε- 

χνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί  συντήρησης κλι- 

µατισµού/ψύξης/εξαερισµού, τεχνικοί υποστήριξης πα- 

ραγωγής, τεχνίτες βαφής, υδραυλικοί κατασκευών, χει- 

ριστές ανυψωτικών βαρέων οχηµάτων και γερανών, χει- 

ριστές αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων υ- 

λικών, χειριστές  γερανογέφυρας, χειριστές  εργαλειοµη- 

χανών CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες συντήρησης. 

Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται 

οι ακόλουθες ειδικότητες επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, απο- 

στολών/παραλαβών, διακρίβωσης (ηλεκτρολογικών), 

διακρίβωσης (µηχανολογικών), διεργασιών, ελασµα- 

τουργών/µηχανουργείου, εργαλείων, ηλεκτρονικών, κα- 

τασκευών εργαλείων, κινητήρων Α/Φ, παρελκοµένων κι- 

νητήρων Α/Φ, ποιοτικού ελέγχου  εργοστασίου συνθέτων 

υλικών, ποιοτικής διασφάλισης, συναρµολόγησης αερο- 

κατασκευών. 

3. Στην κατηγορία Α΄ περιλαµβάνονται: 

α. Εργαζόµενοι  τεχνικών ειδικοτήτων  παραγωγής, ει- 

δικοτήτων επιθεωρητή παραγωγής ή ειδικότητας διπλω- 

µατούχου µηχανικού, χηµικού ή πτυχιούχου µηχανικού 

ΤΕ, που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Πα- 

ραγωγής και παρέχουν εργασία άµεσου προσωπικού πα- 

ραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς  χώρους 

των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων 

(41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιµεταλλώσεων, Αντιδια- 

βρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρη- 

σης Εγκαταστάσεων  (91), Αεροκατασκευών  (101) και 

Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθµών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

β. Οι χηµικοί και χηµικοί-βιοχηµικοί, που υπάγονται ορ- 

γανικά στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας  και παρέ- 

χουν εργασία τεχνικής  υποστήριξης παραγωγής στους 

εργοστασιακούς  χώρους του Κτιρίου Συντήρησης Αερο- 

σκαφών (31). 

γ. Οι τεχνικοί  ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α’ 177) και 

τεχνικοί προστασίας περιβάλλοντος, που ανήκουν οργα- 

νικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  Υγείας και Ασφά- 

λειας  της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέ- 

χουν εργασία άµεσου προσωπικού παραγωγής στους οι- 

κείους εργοστασιακούς  χώρους. 

4. Στην κατηγορία Β΄ περιλαµβάνονται: 
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α. Οι ιατροί και νοσηλευτές  του Ιατρείου της εταιρίας. 

β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά 

στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία 

άµεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους 

εργοστασιακούς  χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 

32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επι- 

µεταλλώσεων,  Αντιδιαβρωτικής  Προστασίας και Βαφής 

(71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκα- 

τασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υπο- 

σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας. 

γ. Οι εργαζόµενοι  που υπάγονται οργανικά στην Υπη- 

ρεσία Αποστολών/Παραλαβών του Τοµέα Αποθηκών της 

Διευθύνσεως Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής Διευ- 

θύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία τεχνικής υ- 

ποστήριξης στους εργοστασιακούς  χώρους του Κτιρίου 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81). 

δ. Οι εργαζόµενοι  τεχνικών ειδικοτήτων  παραγωγής 

και ειδικότητας διπλωµατούχου µηχανικού Τοµέα Ασφά- 

λειας Πτήσεων που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύρ- 

γου Ελέγχου (61). 

ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές 

συστηµάτων πυρασφάλειας, της Υπηρεσίας Πυρασφά- 

λειας του Τοµέα Ασφάλειας. 

5. Στην κατηγορία Γ΄  περιλαµβάνεται το προσωπικό 

που δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις των παρ. 3 και 4, εφό- 

σον: 

α. εργάζεται  στους εργοστασιακούς  χώρους των Κτι- 

ρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), 

Ηλεκτρονικών (51), Επιµεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής 

Προστασίας και Βαφής (71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Α- 

λυσίδας (81), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκα- 

τασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104), 

β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  Υ- 

γείας και Ασφάλειας  της Γενικής Διευθύνσεως Υποστή- 

ριξης και παρέχει εργασία στους οικείους  εργοστασια- 

κούς χώρους. 

6. Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται υπό την προϋπό- 

θεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία µε 

πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και 

στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Ε- 

πίσης καταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι 

τελούν  σε θεσµοθετηµένες άδειες  (κανονικές, συνδικα- 

λιστικές,  ειδικές,  εκπαιδευτικές  µικρής διάρκειας έως 

δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενεια- 

κές υποχρεώσεις, µητρότητας  και ανατροφής παιδιού) 

σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες 

κατ’ έτος, καθώς και σε αυτή που χορηγείται  από δηµό- 

σια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του Δηµοσίου, πανεπι- 

στηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς  σχηµατισµούς του τ. 

Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές,  εφόσον έχει προηγηθεί νο- 

σηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά πα- 

ραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). 

Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων 

εκδίδεται  κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµέ- 

νου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Αν ο 

προϊστάµενος έχει βαθµό κατώτερο του Διευθυντή, τότε 

τη βεβαίωση συνυπογράφει και ο οικείος Διευθυντής,  ε- 

κτός εάν η οικεία µονάδα συνιστά αυτοτελή Τοµέα, στην 

οποία περίπτωση συνυπογράφει ο οικείος Γενικός Διευ- 

θυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύµβουλος. 

7. Σε περίπτωση αποµακρύνσεως του εργαζοµένου, 

για οποιονδήποτε λόγο, όπως, ενδεικτικά,  µετακίνηση, 

απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση από τα καθήκο- 

ντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν 

τη χορήγηση του επιδόµατος, διακόπτεται ισοχρόνως η 

καταβολή του µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου και 

του οικείου Διευθυντή, εκτός εάν η οικεία µονάδα συνι- 

στά αυτοτελή  Τοµέα, στην οποία περίπτωση αντί του Δι- 

ευθυντή ευθύνεται  ο οικείος  Γενικός Διευθυντής  ή, ελ- 

λείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύµβουλος. 

8. Οι διατάξεις  του παρόντος ισχύουν µέχρι την έκδο- 

ση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται 

από την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 

(Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
Άρθρο 8 

Tροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019 

 
Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) τροποποιείται 

ως εξής: 

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδή- 

ποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας  µέλους ή µε- 

λών του Διοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται  το πρώ- 

το και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 

4548/2018 (Α΄104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατα- 

σταθούν από τη Γενική  Συνέλευση µέχρι τη λήξη της 

διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσ- 

διορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.». 

2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής: 

«5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζο- 

νται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, από την ηµέ- 

ρα του διορισµού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για 

πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους, ως είτε  µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, είτε  ο- 

ποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά µόνον για δόλο ή 

βαρεία αµέλεια. 

Οι διατάξεις  του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) 

εφαρµόζονται  και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής 

προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την 

προϋπόθεση ότι οι οφειλές  της παρ. 1 του άρθρου 50 του 

ν. 4174/2013 γεννήθηκαν  και κατέστησαν  ληξιπρόθε- 

σµες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώ- 

πων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δηµό- 

σιο από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους. Σε περίπτωση που 

οι εν λόγω φορολογικές  οφειλές  έχουν υπαχθεί σε ρύθ- 

µιση, η ευθύνη βαραίνει τα µέλη του Διοικητικού Συµβου- 

λίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 

2, υπό την ειδικότερη  προϋπόθεση ότι κάθε δόση της 

ρύθµισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθ- 

µιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανω- 

τέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους. 

Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) ε- 

φαρµόζονται  και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής 

προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την 

προϋπόθεση ότι οι οφειλές  της παρ. 1 του άρθρου 31 του 

ν. 4321/2015 γεννήθηκαν  και κατέστησαν  ληξιπρόθε- 

σµες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώ- 

πων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φο- 

ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αµέλειά 

τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές  οφει- 

λές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η ευθύνη βαραίνει τα µέ- 

λη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται  ή εκλέ- 

γονται σύµφωνα µε την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋ- 
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πόθεση ότι κάθε δόση της ρύθµισης γεννήθηκε και κατέ- 

στη ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθµιση απωλέσθηκε κατά τη 

διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο 

ή βαρεία αµέλειά  τους. Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έ- 

γκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παρα- 

λείψεις  των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που διο- 

ρίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται  ο Εισαγ- 

γελέας  του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν 

κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτα- 

σης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν 

εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.» 

 
Άρθρο 9 

Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός 

οικονοµικού έτους 2020 - 

Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύσεων 

 
Στον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων έτους 

2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον 

ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται  οι πιστώ- 

σεις κατά διακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ 

(250.000.000 €) στο εθνικό σκέλος και κατά ένα δισεκα- 

τοµµύριο ευρώ (1.000.000.000 €) στο συγχρηµατοδο- 

τούµενο σκέλος. 

Οι προστιθέµενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Α- 

ναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις 

για δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση µέτρων 

προστασίας της δηµόσιας υγείας  από τον κορωνοϊό» 

του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα. 

 
Άρθρο 10 

Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν. 4549/2018 

 
Στον ν. 4549/2018 (Α΄ 105) προστίθεται άρθρο 91Α ως 

εξής: 

 
«Άρθρο 91Α 

Εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα 

και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει την εγγύηση του 

Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα και οργανισµούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοδότηση των κρατών 

- µελών αυτής, στο πλαίσιο Κανονισµών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή διακρατικών συµφωνιών. 

2. Οι εγγυήσεις  της παρ. 1 παρέχονται κατά παρέκκλι- 

ση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νό- 

µου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96 

και 97 του ιδίου νόµου, οι οποίες τυγχάνουν εφαρµογής 

στην ως άνω διαδικασία παροχής εγγυήσεων.» 

 
Άρθρο 11 

Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέµενης  Αξίας 

για συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες 

 
1. Στο Παράρτηµα III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπά- 

γονται σε µειωµένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» 

του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώ- 

θηκε µε τον ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, επέρχο- 

νται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παρ. 51, ως ε- 

ξής: 

«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 ορί- 

ζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).» 

β. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου  Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«1. Εισιτήρια κινηµατογράφων. Εισιτήρια θεατρικών 

παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελε- 

στής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).» 

γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προ- 

στίθεται νέα παρ.1α ως εξής: 

«1α.  Η  µεταφορά  προσώπων και  των  αποσκευών 

τους.» 

δ. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου  Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«6. Η εκµετάλλευση καφενείων,  καφετεριών,  ζαχαρο- 

πλαστείων, εστιατορίων,  ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων 

και λοιπών συναφών προς αυτές  επιχειρήσεων, πλην 

των κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση πο- 

τών που περιέχουν οινόπνευµα σε οποιαδήποτε αναλο- 

γία.» 

2. Οι διατάξεις  του Παραρτήµατος III «Αγαθά και Υπη- 

ρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (παρ. 1 

του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης  Α- 

ξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000, όπως τρο- 

ποποιούνται από την προηγούµενη παράγραφο, εφαρµό- 

ζονται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτω- 

βρίου 2020. 

 
Άρθρο 12 

Επέκταση των µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης και στις 

κοινωνίες, αστικού ή κληρονοµικού δικαίου, 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 
Μετά   την  παρ.  1  του  όγδοου   άρθρου  της   από 

20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), η 

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

όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 1.α. ως εξής: 

«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και η διαδικασία για τη λήψη µέτρων οικονοµικής ενίσχυ- 

σης για τις κοινωνίες, αστικού ή κληρονοµικού δικαίου, 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τις συµπλοιοκτησίες οι ο- 

ποίες δεν απασχολούν εργαζοµένους  ή απασχολούν µέ- 

χρι και είκοσι (20) εργαζοµένους  και για τις οποίες ε- 

φαρµόζονται τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 

1. Οι διατάξεις  της παρούσας εφαρµόζονται  αναδροµικά 

για τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.» 

 
Άρθρο 13 

Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη 

µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο 

αντιµετώπισης των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19 

 
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται 

παρ. 42 ως εξής: 

«42. Δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο 

εισοδήµατος  και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρ- 

θρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του µισθώµατος που δεν 
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εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται  κατ’ επιταγή νόµου στο 

πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19, για όλους τους µήνες που ίσχυσε ή θα ισχύ- 

σει το µέτρο µειωµένης καταβολής επί του µηνιαίου µι- 

σθώµατος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).» 

2.  Τα  πρόσωπα της  παρ. 42  του  άρθρου  72  του 

ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1, εφό- 

σον εισέπραξαν µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον 

40%, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου µε ποσοστό 

20% επί του 60% των µισθωµάτων των µηνών αυτών λο- 

γιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από οφειλές  µε κα- 

ταληκτική  ηµεροµηνία καταβολής προς τη φορολογική 

αρχή από 31.7.2020 και µετά, πλην των οφειλών  από 

ρυθµίσεις/διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής, οφει- 

λών υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου και από ανάκτηση κρατι- 

κών ενισχύσεων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθµίζε- 

ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή των 

παραπάνω διατάξεων. 

 
Άρθρο 14 

Παράταση προθεσµιών καταβολής βεβαιωµένων 

οφειλών και δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής, αναστολή είσπραξης 

ληξιπρόθεσµων οφειλών και συµψηφισµός κατά 25% 

µε βεβαιωµένες οφειλές για τους εκµισθωτές ακινήτων 

 
1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα 

σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των µέτρων αντιµε- 

τώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19 α- 

παλλάσσονται  από την καταβολή  ποσοστού σαράντα 

τοις εκατό (40%) του συµφωνηθέντος µισθώµατος, πα- 

ρατείνονται  οι προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων 

οφειλών και των δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων 

τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και α- 

ναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

τους ως εξής: 

α) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που α- 

παλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µι- 

σθώµατος κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και 

οι καταληκτικές ηµεροµηνίες  καταβολής των οφειλών 

τους και των δόσεων ρυθµίσεων ήταν εντός των µηνών 

αυτών, αυτές παρατείνονται µέχρι 31.8.2020 και αντί- 

στοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσµων 

οφειλών τους, 

β) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που α- 

παλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µι- 

σθώµατος κατά τον µήνα Μάιο 2020 και οι καταληκτικές 

ηµεροµηνίες  καταβολής των οφειλών τους και των δό- 

σεων ρυθµίσεων ήταν εντός του ιδίου µήνα, αυτές παρα- 

τείνονται µέχρι 30.9.2020 και αντίστοιχα  αναστέλλεται 

και η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους, 

γ) για όσους εκµισθώνουν ακίνητα σε µισθωτές που α- 

παλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του µι- 

σθώµατος κατά τον µήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές 

ηµεροµηνίες  καταβολής των οφειλών τους και των δό- 

σεων ρυθµίσεων ήταν εντός του ιδίου µήνα, αυτές παρα- 

τείνονται µέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα  αναστέλλεται 

και η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. 

2. Για το διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζονται 

οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. 

3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των ο- 

φειλών των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 που τυχόν κατα- 

βλήθηκαν και εξοφλήθηκαν  από 11.3.2020 µέχρι την έ- 

ναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εµπρόθε- 

σµα, συµψηφίζεται µε άλλες βεβαιωµένες οφειλές  ή δό- 

σεις ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής 

στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές 

ηµεροµηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και µετά. Ειδι- 

κά για τους εκµισθωτές της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου 

της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε 

τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), οι διατάξεις του προηγούµενου 

εδαφίου εφαρµόζονται  και για οφειλές  µε καταληκτική 

ηµεροµηνία  εντός  των  µηνών Μαρτίου  και  Απριλίου 

2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν  εµπρό- 

θεσµα. Ειδικά για τους εκµισθωτές  του άρθρου 3 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ε- 

φαρµόζονται και για οφειλές  µε καταληκτική ηµεροµηνία 

εντός του µηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν 

και εξοφλήθηκαν  εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση οφειλών 

που τελούν σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµα- 

τικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις ε- 

κατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθµισης. Από το 

ευεργέτηµα  της παρούσας εξαιρούνται  οι οφειλές  από 

ΦΠΑ και παρακρατούµενους φόρους που δεν έχουν υπα- 

χθεί σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής 

καταβολής, καθώς και οφειλές  που προέρχονται από α- 

νάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδα- 

πού Δηµοσίου. Οι διατάξεις  της παρ. 1 που προβλέπουν 

παράταση προθεσµιών καταβολής, καθώς και οι διατά- 

ξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται  σε 

δόσεις ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής βάσει δικαστι- 

κής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν 

εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθµίζε- 

ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή των 

παραπάνω διατάξεων. 

 
Άρθρο 15 

Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών 

µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων 

εξαρτηµένων µελών – φοιτητών 

και µισθώσεων ναυτικών 

 
1. Στο δεύτερο  άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύει, προ- 

στίθεται παρ. 5 ως εξής: 

«5. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα- 

τάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά 

τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαµβάνονται 

και τον µήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα µέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται 

µε τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υπο- 

χρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος 

και για τον µήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κεί- 

µενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζό- 

µενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1. Ο µισθω- 

τής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση  επι- 

χείρησης, η οποία εξακολουθεί  να πλήττεται  οικονοµικά 

λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβο- 

λής του 40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες 

κατά τους οποίους πλήττεται  και το αργότερο  έως και 
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τον µήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµε- 

νων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµε- 

να στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφα- 

ση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α- 

ΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις  του 

προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή 

του παρόντος. Τα οριζόµενα στην παρούσα ισχύουν και 

για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποί- 

ες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέ- 

ρος συµφώνου συµβίωσης εργαζοµένου  σε επιχείρηση 

του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανα- 

σταλεί  προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέ- 

τρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 

19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. 

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται 

παρ. 3 ως εξής: 

«3. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον µήνα 

Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον  γονέας είναι ερ- 

γαζόµενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 

5 του άρθρου δεύτερου  της από 20.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε 

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και του οποίου έχει 

ανασταλεί  προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των 

µέτρων   αποφυγής   της   διασποράς  του   κορωνοϊού 

COVID-19, ή το αργότερο  έως και τον µήνα Αύγουστο 

2020 εφόσον ένας τουλάχιστον  γονέας είναι εργαζόµε- 

νος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του 

ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο 

και µήνα µε την απόφαση του ίδιου άρθρου, και του οποί- 

ου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω 

των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων 

της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.» 

3. Στο τέλος της παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου 

της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄ 68), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, 

όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 4.α ως εξής: 

«4.α. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης 

τελεί  σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή 

το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης απαλλάσσονται α- 

πό την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

µισθώµατος κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύµβαση 

ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί  σε αναστολή και το 

αργότερο έως και τον µήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκ- 

κλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Με την 

απόφαση του δεύτερου  εδαφίου της παρ. 4 ρυθµίζονται 

και τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας.» 

 
Άρθρο 16 

Φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων των 

κυβερνητών, συγκυβερνητών και µηχανικών αεροσκα- 

φών αεροπορικών εταιρειών µε φορολογική κατοικία ή 

µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της 

αποζηµίωσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 

 
1. Μετά την περ. β΄  της παρ. 2 του άρθρου 15 του 

ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται περ. γ΄ και δ΄ ως ε- 

ξής: 

«γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες  και οι µηχανικοί 

αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών µε φορολογική κα- 

τοικία ή µόνιµη εγκατάσταση  στην Ελλάδα, που είναι 

φορολογικοί  κάτοικοι Ελλάδας για τη µηναία αποζηµίω- 

ση που λαµβάνουν και η οποία φορολογείται µε φορολο- 

γικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και 

δ) τα µέλη των Ανεξάρτητων  Επιτροπών Προσφυγών 

του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) για τη µηνιαία α- 

ποζηµίωση που λαµβάνουν και η οποία φορολογείται µε 

φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, το εισόδηµα από µι- 

σθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κα- 

τώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού 

ναυτικού, οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες  και οι µηχα- 

νικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών µε φορολογι- 

κή κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση  στην Ελλάδα, καθώς 

και τα µέλη των Ανεξάρτητων  Επιτροπών Προσφυγών 

του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 υπόκειται σε παρακράτη- 

ση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές της παρ. 2 του 

άρθρου 15.» 

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 43 

ως εξής: 

«43. Οι διατάξεις  της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 

15 και της παρ. 2 του άρθρου 60 ισχύουν για τις αµοιβές 

που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρ- 

τητων   Επιτροπών  Προσφυγών  του   άρθρου  5  του 

ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.» 

 
Άρθρο 17 

Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το 

Υπουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα 

αζήτητα αποθέµατα της ΑΑΔΕ για χρήση από 

νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα 

του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την 

παρασκευή αντισηπτικών 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

δηµόσιας υγείας  από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 31ης. 

12.2020, επιτρέπεται να διατίθεται  δωρεάν προς το Υ- 

πουργείο Υγείας, αιθυλική αλκοόλη, από οιοδήποτε φυ- 

σικό ή νοµικό πρόσωπο την κατέχει  νοµίµως, προς τον 

σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δηµόσια νοσοκο- 

µεία, θεραπευτήρια, κλινικές  και νοσηλευτικά  ιδρύµατα 

για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυ- 

τής από βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντι- 

σηπτικών, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του 

ν. 2969/2001 (Α΄ 281), του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και κά- 

θε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Η αποδοχή της δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας διε- 

νεργείται µετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της 

διατεθείσας  αλκοόλης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην παρ. 2. Μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Υ- 

πουργού Υγείας, η δωριζόµενη ποσότητα της αιθυλικής 

αλκοόλης παραδίδεται και παραλαµβάνεται, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2, από τους οριζόµενους 

από το Υπουργείο Υγείας ως τελικούς  αποδέκτες της. 

Στην περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το ο- 

ποίο κατέχει  νοµίµως αιθυλική αλκοόλη, εκδηλώνει την 

πρόθεση δωρεάς της προς τον σκοπό της χρήσης της, 
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ως έχει, από κατονοµαζόµενα  στη δήλωση δωρεάς του 

δηµόσια νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές  και νοση- 

λευτικά ιδρύµατα για ιατρικούς σκοπούς, η αποδοχή της 

ανωτέρω δωρεάς διενεργείται µετά από προέλεγχο της 

καταλληλότητας της προς διάθεση αιθυλικής αλκοόλης, 

µε δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας προς τον 

δωρητή της και ταυτόχρονη αποδοχή της άµεσης διάθε- 

σής της υπέρ των ως άνω κατονοµαζοµένων προσώπων 

στη δήλωση δωρεάς. 

Ως «αιθυλική αλκοόλη» για την εφαρµογή των διατά- 

ξεων του παρόντος, νοείται η αιθυλική αλκοόλη γεωργι- 

κής προέλευσης (ουδέτερη), η συνθετική αιθυλική αλκο- 

όλη, η αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης, ό- 

πως αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στις σχετικές δια- 

τάξεις  του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), καθώς 

και τα αραιωµένα, µε νερό, διαλύµατα των προαναφερο- 

µένων αλκοολών µέχρι αλκοολικού  τίτλου  κατάλληλου 

για τις προβλεπόµενες στο πρώτο εδάφιο χρήσεις. 

Η κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη µπορεί να διατί- 

θεται, δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, και µετουσιω- 

µένη, όπως ορίζεται  στην παρ. 10 του άρθρου 3 του 

ν. 2969/2001 (Α΄ 281), αποκλειστικά προς τον σκοπό της 

χρήσης της από βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρα- 

σκευή αντισηπτικών. Η προς διάθεση µετουσιωµένη αι- 

θυλική αλκοόλη θα πρέπει να έχει µετουσιωθεί αποκλει- 

στικά και µόνο είτε µε τις µετουσιωτικές  ύλες που χρησι- 

µοποιούνται για τη µετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης 

που προορίζεται για την παρασκευή αρωµάτων και καλ- 

λυντικών, είτε µε τη µετουσιωτική ύλη προπυλενογλυκό- 

λη,  σύµφωνα  µε  τις  σχετικές   διατάξεις   της  Α.Υ.Ο. 

3006682/1105/0029/2010 (Β΄ 528), όπως ισχύει. 

Η δωρεάν διάθεση, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώ- 

το εδάφιο της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται α- 

πό τυχόν οφειλόµενες φορολογικές  και λοιπές επιβα- 

ρύνσεις. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και λοιποί φόροι, 

εισφορές ή τέλη που τυχόν έχουν καταβληθεί από φυσι- 

κά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νοµίµως τα α- 

νωτέρω προϊόντα, δεν επιστρέφονται. 

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 17 του 

ν. 4675/2020 (Α΄ 54) και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 

γενικής ή ειδικής διάταξης, αιθυλική αλκοόλη, η οποία έ- 

χει περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα του 

Δηµοσίου και βρίσκεται υπό τη διαχείριση των τελωνεια- 

κών αρχών της Ανεξάρτητης  Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), διατίθεται  µε πράξη του Διοικητή της ως άνω 

Αρχής δωρεάν, για χρονικό διάστηµα όπως αυτό ορίζε- 

ται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε 

την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη  από φορολογικές  και 

λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας, µετά 

την υποβολή σχετικού αιτήµατος από το τελευταίο, προς 

τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δηµόσια νο- 

σοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές  και νοσηλευτικά  ιδρύ- 

µατα για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρή- 

σης αυτής από βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρα- 

σκευή αντισηπτικών. Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της πα- 

ρούσας παραγράφου εφαρµόζονται  αναλόγως. 

2. Η κατά τα παραπάνω δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλ- 

κοόλης πραγµατοποιείται, εφόσον αυτή θεωρείται κα- 

τάλληλη  για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Η κα- 

ταλληλότητα, στην περίπτωση της χρήσης της αιθυλικής 

αλκοόλης από δηµόσια νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλι- 

νικές και νοσηλευτικά  ιδρύµατα για ιατρικούς σκοπούς, 

ελέγχεται από οποιονδήποτε αρµόδιο φορέα εποπτείας 

του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναλαµβάνει να ορίσει 

και τις ελάχιστες νόµιµες προδιαγραφές χρήσης της από 

το Υπουργείο Υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η 

καταλληλότητα της αιθυλικής αλκοόλης είτε  αυτή διατί- 

θεται ήδη µετουσιωµένη είτε  όχι, στην περίπτωση της 

χρήσης αυτής από βιοµηχανίες/βιοτεχνίες για την παρα- 

σκευή αντισηπτικών. Το Υπουργείο Υγείας δύναται όπως 

προβαίνει στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση των παρα- 

σκευαζόµενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ειδών 

προς κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας. 

Η κατά τα ανωτέρω διατεθείσα  αιθυλική αλκοόλη, κα- 

τά  παρέκκλιση  του  ν.  2960/2001  (Α΄  265)  και  του 

ν. 2969/2001 (Α΄ 281), δύναται να µεταφερθεί  υπό τον 

διοικητικό  έλεγχο  των αρµοδίων τελωνειακών  και χηµι- 

κών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και µε την εφαρµογή του ι- 

σχύοντος  νοµοθετικού  και κανονιστικού  πλαισίου, ως 

προς τις διατυπώσεις και διαδικασίες  για τη διακίνηση 

και την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης σε δηµόσια 

νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές  και νοσηλευτικά  ι- 

δρύµατα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί, ως έχει, για 

ιατρικούς σκοπούς, καθώς και σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες 

που παρασκευάζουν αντισηπτικά για λογαριασµό του Υ- 

πουργείου Υγείας, όπου και θα µετουσιώνεται  πριν τη 

χρησιµοποίησή της, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη 

µετουσιωµένη, κατόπιν χορήγησης της σχετικής  έγκρι- 

σης µετουσίωσης από την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία, ε- 

κτός εάν πρόκειται για την περίπτωση µεταφοράς αιθυλι- 

κής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη εµπορίας χύµα 

αιθυλικής αλκοόλης προς τις προαναφερόµενες  βιοµη- 

χανίες/βιοτεχνίες, κατά την οποία η µετουσίωση διενερ- 

γείται σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Στην περίπτωση της παρασκευής αντισηπτικών, η δια- 

δικασία της µετουσίωσης στις εγκαταστάσεις της παρα- 

σκευάζουσας βιοµηχανίας/βιοτεχνίας γίνεται παρουσία 

υπαλλήλων των κατά τόπους αρµοδίων τελωνειακών και 

χηµικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ µε τις µετουσιωτικές  ύλες 

που προβλέπονται στο έβδοµο εδάφιο της πρώτης παρα- 

γράφου του παρόντος. 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ του προηγούµενου 

εδαφίου παρακολουθούν και ελέγχουν  τη νόµιµη χρησι- 

µοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης, µετουσιωµένης ή µη, 

σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

3. Οι εργασίες  (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ει- 

δών από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται 

από Φ.Π.Α., µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπα- 

νών της επιχείρησης. 

 
Άρθρο 18 

Ρύθµιση για τη δηµιουργία του 

Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς 

 
1. Μεταβιβάζεται  χωρίς αντάλλαγµα  κατά κυριότητα, 

νοµή και κατοχή προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επω- 

νυµία «Αλεξάνδρεια  Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ. 

ΑΕ»), που συστήθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 

(Α΄ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσί- 

ου, µετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείµε- 



45  
 
 

νο στη Δηµοτική Κοινότητα Περαίας του Δήµου Θερµαϊ- 

κού της Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης, εµβα- 

δού 760.807 τµ, µε ΚΑΕΚ 190941901071/0/0, όπως αυτό 

εµφαίνεται στο Κτηµατολογικό  Φύλλο του Κτηµατολογι- 

κού Γραφείου Καλαµαριάς. Σκοπός της µεταβίβασης εί- 

ναι η ίδρυση και λειτουργία  εντός του ως άνω ακινήτου 

Διεθνούς Τεχνολογικού  Πάρκου 4ης γενιάς,  σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις  των άρθρων 41 επ. 

του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Για τη µεταγραφή του δικαιώ- 

µατος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου στο αρµόδιο 

Κτηµατολογικό  Γραφείο,  απαιτείται  σχετική  απόφαση 

του Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το απόσπα- 

σµα της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου που προ- 

βλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, στο οποίο θα πρέπει 

να περιγράφεται το µεταβιβαζόµενο ακίνητο και το δικαί- 

ωµα κυριότητας της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» επί του ακινήτου, συ- 

µπεριλαµβανοµένης αναφοράς στη διάταξη του παρό- 

ντος άρθρου, σύµφωνα µε την οποία έγινε η µεταβίβαση, 

αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση του εγγραπτέου 

δικαιώµατος στο αρµόδιο Κτηµατολογικό  Γραφείο, η εγ- 

γραφή του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα εντός  δύο 

(2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για την κα- 

ταχώριση του εγγραπτέου δικαιώµατος αρκεί η απόφαση 

του Διοικητικού Συµβουλίου της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» και δεν α- 

παιτούνται άλλα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένου του 

πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτι- 

κού µηχανικού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 83 

του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή οποιοσδήποτε άλλης ισοδύ- 

ναµης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση αυτήν. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας µεταβί- 

βασης, η Αλεξάνδρεια  Ζώνη Καινοτοµίας ΑΕ υποχρεού- 

ται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την καταχώριση του 

σχετικού εγγραπτέου δικαιώµατος στο Κτηµατολογικό 

Γραφείο Καλαµαριάς, να προβεί στη σύσταση δικαιώµα- 

τος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη, υπέρ της ε- 

ταιρείας, που πρόκειται να συσταθεί σύµφωνα µε τις δια- 

τάξεις  του ν. 3982/2011, ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχει- 

ρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), προκειµένου να λάβει χώ- 

ρα η ανέγερση των αναγκαίων κτισµάτων, υποδοµών και 

εγκαταστάσεων  στο ακίνητο της Α.Ζ.Κ. ΑΕ που µεταβι- 

βάζεται µε το παρόν, σύµφωνα πάντοτε µε τον σκοπό 

της παρούσας µεταβίβασης. Για τη σύσταση, µεταβίβα- 

ση, λήξη και απόσβεση του δικαιώµατος επιφάνειας επί 

του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για τη 

ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του κυρίου 

και του επιφανειούχου,  εφαρµόζονται  οι διατάξεις  των 

άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Μετά την 

πάροδο της διάρκειας του δικαιώµατος επιφάνειας,  η 

χρήση και εκµετάλλευση του ακινήτου της παρ. 1 του 

παρόντος, µετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσε- 

ων και υποδοµών, που θα έχουν ανεγερθεί επ’ αυτού, πε- 

ριέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα προς οποι- 

οδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατείχε δι- 

καίωµα επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση και εκµε- 

τάλλευση  της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ», η οποία υποχρεούται να συ- 

νεχίσει  τη λειτουργία  του Διεθνούς Τεχνολογικού  Πάρ- 

κου 4ης γενιάς  στη Θεσσαλονίκη, απαγορευοµένης της 

τροποποίησης του σκοπού της µεταβίβασης και του προ- 

ορισµού του ακινήτου. 

3. Η µεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση 

δικαιώµατος επιφάνειας και η εγγραφή των δικαιωµάτων 

αυτών στο κατά τόπο αρµόδιο Κτηµατολογικό  Γραφείο 

υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, λαµβά- 

νουν χώρα ατελώς, και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 

τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για τον Φ.Π.Α. εφαρµό- 

ζονται οι διατάξεις  του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), ό- 

πως ισχύουν. 

4. Η µεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 

1 προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ ανακαλείται  µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και το ακίνητο 

επανέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, 

εάν εντός  δύο ετών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του επιχειρη- 

µατικού   πάρκου  σύµφωνα   µε   το   άρθρο   47   του 

ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

του ν. 3982/2011 η µη τήρηση των όρων και προϋποθέσε- 

ων της απόφασης έγκρισης ή β) η ΕΑΝΕΠ δεν αποδείξει 

τη βιωσιµότητα του έργου µε την προσέλκυση ιδιωτικών 

χορηγιών και κεφαλαίων για τη συγχρηµατοδότησή  του 

που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον  το 5% του 

προϋπολογισµού της Α΄ φάσης του έργου. Με όµοια α- 

πόφαση, η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του ακι- 

νήτου περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και στην περί- 

πτωση που το ακίνητο χρησιµοποιηθεί για σκοπό άλλον 

από τον προβλεπόµενο στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση 

ανάκλησης της µεταβίβασης, σύµφωνα µε τα προηγού- 

µενα εδάφια και µετά τη διενέργεια αυτοψίας από τα αρ- 

µόδια όργανα του Ελληνικού Δηµοσίου, το ακίνητο, τα 

επ’ αυτού έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις παραδίδονται 

από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που έλκει δικαιώµα- 

τα από αυτόν, µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, 

στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, σε 

καλή κατάσταση, για τη χρήση για την οποία προορίζο- 

νται και για αντίστοιχο σκοπό, λαµβανοµένης, πάντως υ- 

πόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση. Με την 

έκδοση της απόφασης ανάκλησης της παρούσας παρα- 

γράφου αποσβέννυται αυτοδίκαια το συσταθέν δικαίωµα 

επιφάνειας. 

5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδροµής των πε- 

ριπτώσεων της παρ. 4, δεν µπορούν να προβληθούν κα- 

τά του Ελληνικού Δηµοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, του 

επιφανειούχου  ή οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες που 

κατέβαλαν ή για αποζηµίωση για την εκτέλεση  εργασιών 

ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής, φύλα- 

ξης και ανάπλασης του µεταβιβαζόµενου  ακινήτου και 

των επ’ αυτού κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, καθώς 

και κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζηµίωσης, σε περίπτω- 

ση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της µεταβίβασης του 

ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ µέρους του Ελληνικού 

Δηµοσίου. Ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει α- 

πό το Ελληνικό Δηµόσιο αποζηµίωση για τη λήξη ή από- 

σβεση του δικαιώµατος επιφάνειας, ούτε και την απόδο- 

ση τυχόν πλουτισµού για τα κτίσµατα και τις κατασκευές 

που ανήγειρε στο ακίνητο, τα οποία θα περιέλθουν στην 

Α.Ζ.Κ. ΑΕ κατά τη λήξη του δικαιώµατος επιφάνειας. Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανά- 

κλησης της µεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. 

ΑΕ εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου. Το Ελληνικό Δη- 

µόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση για 

κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση ή φύλαξη 

του µεταβιβαζόµενου  ακινήτου και των συστατικών και 

παραρτηµάτων του, ακόµη και αν αυτή επιβάλλεται  από 
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λόγους ανωτέρας βίας. Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει α- 

πολύτως καµία ευθύνη για τυχόν πραγµατικά ή νοµικά ε- 

λαττώµατα του ακινήτου, την κυριότητα του οποίου µε- 

ταβιβάζει σύµφωνα µε την παρ. 1. 

6. Για την επίτευξη του σκοπού της µεταβίβασης της 

παρ. 1 κι εντός  τριών (3) µηνών από τη µεταγραφή  της 

σχετικής απόφασης µεταβίβασης στο αρµόδιο Κτηµατο- 

λογικό Γραφείο, συστήνεται,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), εταιρεία  ειδικού σκοπού Ανά- 

πτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει 

τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρίας και έχει την πρωτο- 

βουλία ανάπτυξης του Τεχνολογικού  Πάρκου, σύµφωνα 

µε την παρ. 2. Στο µετοχικό  κεφάλαιο  της ως άνω ΕΑ- 

ΝΕΠ συµµετέχουν  κατά πλειοψηφία φορείς του ιδιωτι- 

κού τοµέα, ενώ κατά µειοψηφία  η Αλεξάνδρεια  Ζώνη 

Καινοτοµίας ΑΕ και άλλοι φορείς του στενού και του ευ- 

ρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του 

ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και λειτουργία  του Επιχειρηµα- 

τικού Πάρκου µπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε περισ- 

σότερα τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή, η τµηµατοποίη- 

ση, οι φάσεις, τα τµήµατα και ο προϋπολογισµός των έρ- 

γων υποδοµής κάθε φάσης περιγράφονται  αναλυτικά 

στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του 

ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία  του ΕΠ υλο- 

ποιείται τµηµατοποιηµένα, η υλοποίηση της πρώτης φά- 

σης πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών της παρ. 4 

του άρθρου 53 του ν. 3982/2011. Η υλοποίηση κάθε επό- 

µενης φάσης πραγµατοποιείται εντός  των προθεσµιών 

της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, µε ηµεροµη- 

νία έναρξης της υλοποίησης την ηµεροµηνία έκδοσης 

της απόφασης διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έρ- 

γων   Υποδοµής  της   παρ.  3   του   άρθρου  53   του 

ν. 3982/2011, για κάθε προηγούµενη φάση. Ο αναλυτι- 

κός χρονικός προγραµµατισµός καθορίζεται  στο εγκε- 

κριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 

του ν. 3982/2011. Για την έγκριση, ανάπτυξη και λειτουρ- 

γία του Επιχειρηµατικού Πάρκου δεν εφαρµόζεται  η παρ. 

4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011. 

8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρη- 

µατικού Πάρκου γίνεται  αποκλειστικά από την ΕΑΝΕΠ, 

κατά  παρέκκλιση  της   παρ.  2  του  άρθρου  58  του 

ν. 3982/2011. 

9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται  αναφορά στο δικαί- 

ωµα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή των µετόχων της, για το 

Επιχειρηµατικό Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται  η 

σύσταση του δικαιώµατος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Γ΄ Μέρους 

του ν. 3982/2011. 

10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται 

ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 

ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη 

σύνταξη του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου γίνεται από 

την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία έχει και την αποκλειστική 

ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών 

µελετών,  καθώς επίσης των µελετών  που είναι απαραί- 

τητες  για τη συνολική αδειοδότηση  και κατασκευή των 

κτιριακών εγκαταστάσεων  και απαιτούµενών υποδοµών 

του Διεθνούς Τεχνολογικού  Πάρκου 4ης γενιάς και ανα- 

λαµβάνει επίσης την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικα- 

σιών. Το ειδικό πολεοδοµικό σχέδιο εγκρίνεται µε προε- 

δρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος  και Ενέργειας  και των συναρµοδίων Υ- 

πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και καθορίζει τις 

ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δόµησης, λαµ- 

βάνοντας υπόψη τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις που ορίζο- 

νται στον ν. 3982/2011 για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Από 

το  οριζόµενο   µε  την  παρ.  2  του  άρθρου  52  του 

ν. 3982/2011 ως ελάχιστο  ποσοστό κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων δηµιουργείται  ικανού µεγέθους κοι- 

νόχρηστος χώρος µε την έννοια της βιώσιµης λειτουρ- 

γίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση αναγκών 

υπερτοπικής κλίµακας εντός των ορίων του Δήµου Θερ- 

µαϊκού. Για τη λειτουργία  και την αξιοποίηση του κοινό- 

χρηστου χώρου, δύνανται να υπογράφονται ειδικές προ- 

γραµµατικές συµβάσεις µε την ως άνω ΕΑΝΕΠ ή και τον 

Δήµο Θερµαϊκού ή και την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακε- 

δονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα καθορίζο- 

νται και οι οριογραµµές των υφιστάµενων  υδατορεµά- 

των εντός του ακινήτου της παρ. 1 ύστερα από υποβολή 

φακέλου οριοθέτησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). Η πολεοδόµηση 

του επιχειρηµατικού πάρκου γίνεται  µε το Πολεοδοµικό 

Σχέδιο Εφαρµογής, το οποίο δύναται να εγκρίνεται µε 

το προεδρικό διάταγµα που εγκρίνει  το ειδικό πολεοδο- 

µικό σχέδιο της παρούσας. 

11.  Τα  κίνητρα  της  παρ.  1  του  άρθρου  62  του 

ν. 3982/2011 επεκτείνονται και στις συµβάσεις µεταβίβα- 

σης δικαιώµατος επιφάνειας, καθώς και στις συµβάσεις 

δωρεάς κινητών πραγµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι 

πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του 

συγκεκριµένου έργου της δηµιουργίας του τεχνολογι- 

κού πάρκου. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος ε- 

πιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρηµά- 

των) και ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση 

της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά την 

έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόµου, κα- 

θώς και έκτασης εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου από 

την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή 

µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου, α- 

παλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο 

δωρεάς, αντιστοίχως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης  Αρχής 

Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να καθορίζονται οι λεπτοµέ- 

ρειες και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της παρού- 

σας. 

 
Άρθρο 19 

Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων 

σε καταστήµατα αφορολογήτων ειδών 

 
Η διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η εφαρµογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 

85 του  ν. 3842/2010 (Α΄  58) αναστέλλεται µέχρι  τις 

31.12.2022.» 

 
Άρθρο 20 

Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το 

έτος 2020, λόγω πανδηµίας 

 
1. Μέχρι τις 31.10.2020, στα όµορα προς τον αιγιαλό 

και την παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποτα- 
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µό, ενοικιαζόµενα  επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα 

της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν  νόµιµα, 

µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα  η απλή χρήση 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δη- 

µοπρασία, τηρουµένων των περιορισµών και προϋποθέ- 

σεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α΄, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του 

άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285). 

2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγµα  για τις 

παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 

(Α΄ 285), όπως αυτό ρυθµίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 

15 του ιδίου νόµου, αποδίδεται κατά εβδοµήντα τοις ε- 

κατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό 

(30%) στο Δηµόσιο. 

3. Για το έτος 2020 το ύφος του καταβαλλόµενου  α- 

νταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις ε- 

κατό (40%) του υπολογισθέντος  ανταλλάγµατος, σύµ- 

φωνα µε τις  προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 

47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β΄1864). 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
Άρθρο 21 

Ρυθµίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού 

 
1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ- 

θρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται  ως ε- 

ξής: 

«Οι προγραµµατικές συµβάσεις όπου ένας εκ των συµ- 

βαλλοµένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού, δεν εµπίπτουν 

στις διατάξεις του άρθρου 225.» 

2.  Η  περ.  ε΄  της   παρ.  1  του  άρθρου  100  του 

ν. 3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«ε. Για την εκτέλεση  των προγραµµατικών συµβάσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη- 

σης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) µπορεί, στο πλαίσιο των συµφωνούµε- 

νων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµέ- 

νων, να συνάπτει συµβάσεις έργου µε µηχανικούς της α- 

παιτούµενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 

του ν. 2527/1997 (Α΄  206), µέσω µητρώου µηχανικών 

που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόµενο της προγραµ- 

µατικής σύµβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώ- 

πους των µερών και τα αποφαινόµενα όργανα, εφαρµό- 

ζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.». 

3.  Η  περ.  α΄   της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του 

ν. 3852/2010 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται απαραί- 

τητα το αντικείµενο,  ο σκοπός και η διάρκεια της σύµβα- 

σης, το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προ- 

γραµµάτων, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋ- 

πολογισµός, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµ- 

βαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβα- 

σης, το απαιτούµενο προσωπικό για την κάθε επιµέρους 

εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι α- 

ναλαµβανόµενες  οικονοµικές  υποχρεώσεις, ο τρόπος 

κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προ- 

γραµµατικής σύµβασης λειτουργικών  εξόδων, καθώς και 

η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά  έξοδα» 

λογίζονται,  ιδίως, οι πάσης φύσεως αµοιβές προσωπικού 

και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, µηχανηµάτων και µέ- 

σων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραµµατι- 

κής σύµβασης, ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συ- 

γκεκριµένο αντικείµενο  µε συγκεκριµένες  υποχρεώσεις. 

Στις προγραµµατικές συµβάσεις ορίζονται  απαραίτητα 

το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβα- 

σης, οι αρµοδιότητές  του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος 

του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.» 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«3. Οι προγραµµατικές συµβάσεις µπορεί να χρηµατο- 

δοτούνται  από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 

µέσω προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηµατοπιστωτικούς οργανι- 

σµούς ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς 

από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλ- 

λα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα ή τα ειδικά προ- 

γράµµατα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 

(Α΄201), καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµ- 

βαλλόµενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηµατοδό- 

τηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου 

τοµέα που δεν µετέχουν  στην προγραµµατική σύµβα- 

ση.». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«4. Για τον υπολογισµό της αµοιβής των συµβάσεων 

έργου της περ. ε΄ της παρ. 1, εφαρµόζονται  αναλογικά 

οι διατάξεις  της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ- 

γικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογι- 

σµός των συµβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α΄147) µπορεί να προσαυξάνεται έως έξι 

τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών  ε- 

ξόδων εκτέλεσης της προγραµµατικής σύµβασης. Για 

την εκτέλεση  των προγραµµατικών συµβάσεων του πα- 

ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συµφωνούµενων δι- 

καιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων, επι- 

τρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συµβαλ- 

λόµενου στον άλλον, καθώς και η µεταξύ τους παραχώ- 

ρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων,  εξοπλισµού και 

µέσων.». 

6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α΄ και 

β΄βαθµού, οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων και τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ µπορούν να 

συµβάλλονται µε τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Το- 

πικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών 

αρµοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πο- 

λίτες.» 

7. Για την εφαρµογή της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 

100 του ν. 3852/2010, καταρτίζεται ηλεκτρονικό  µητρώο 

µηχανικών µε µέριµνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη- 

τρώο εγγράφονται µηχανικοί ανά ειδικότητα,  οι οποίοι 

δηλώνουν κατά την εγγραφή  τις περιφερειακές  ενότη- 
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τες στις οποίες επιθυµούν να απασχοληθούν. Το προσω- 

πικό που απαιτείται για την εκτέλεση  των προγραµµατι- 

κών συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου, επιλέγεται 

αποκλειστικά µέσω του µητρώου, από Επιτροπή, η οποία 

συγκροτείται  µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου 

της ΕΕΤΑΑ, µεταξύ των µηχανικών της περιφερειακής ε- 

νότητας όπου έχει έδρα ο συµβαλλόµενος ΟΤΑ. Μηχανι- 

κός που συνάπτει σύµβαση µίσθωσης έργου  κατά τα 

προηγούµενα και έως την ολοκλήρωση της συµβατικής 

διάρκειας, δεν µπορεί να συµµετέχει  σε επόµενες διαδι- 

κασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψή- 

φιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συµβαλ- 

λόµενος ΟΤΑ. 

8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστα- 

ται ως εξής: 

 
«Άρθρο 25 

Προγραµµατικές συµβάσεις φορέων διοίκησης 

και εκµετάλλευσης λιµένα 

 
1. Για τη µελέτη και εκτέλεση λιµενικών έργων στη ζώ- 

νη λιµένα, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αναπτυξια- 

κών προγραµµάτων, καθώς και για την παροχή υπηρε- 

σιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκµετάλ- 

λευσης λιµένων µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές 

συµβάσεις µε τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τους Συνδέ- 

σµους Δήµων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπι- 

κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε φορείς του δηµοσίου 

τοµέα. Στις συµβάσεις αυτές είναι δυνατή η συµµετοχή 

και επιστηµονικών φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

που εποπτεύονται από το Δηµόσιο, υπό την ιδιότητα των 

εκ τρίτου συµβαλλοµένων. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις  των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 του άρ- 

θρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

2. Οι κατά την παρ. 1 προγραµµατικές συµβάσεις ε- 

γκρίνονται  από το Υπουργείο Ναυτιλίας  και Νησιωτικής 

Πολιτικής, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτε- 

λείου Ναυτικού.» 

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστί- 

θεται περίπτωση κγ), ως εξής: 

«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραµµατικών 

συµβάσεων του δήµου.». 

 
Άρθρο 22 

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 

 
1. Το δεύτερο  εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης  είναι επταµελής, συγκρο- 

τείται  µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και απο- 

τελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης  και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερι- 

κών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής 

Εταιρείας  Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΕ- 

ΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής  Ένωσης 

Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένω- 

σης Περιφερειών  Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εµπειρο- 

γνώµονες στη διαχείριση  και εκτέλεση  αναπτυξιακών 

προγραµµάτων, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους.» 

2. Το πρώτο εδάφιο  της παρ. 7 του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έ- 

λεγχο της ορθής εκτέλεσης του Προγράµµατος συγκρο- 

τείται, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριµελής 

Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται  από έ- 

ναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) εκ- 

πρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας  Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εµπειρογνώ- 

µονα στην εκτέλεση  αναπτυξιακών προγραµµάτων, µε ι- 

σάριθµους αναπληρωτές τους.» 

 
Άρθρο 23 

Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του 

ν. 4625/2019 (Α΄ 139) αντικαθίσταται  ως εξής: «Εφόσον 

δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση 

της εκτέλεσης των συµβάσεων, η Οικονοµική Επιτροπή 

δύναται να αναθέτει  το σχετικό έργο µε αιτιολογηµένη 

πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγµά- 

τευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια 

οικονοµικότητας  και εξασφάλισης  συνθηκών γνησίου α- 

νταγωνισµού.» 

2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 

(Α΄302) προστίθεται περ. η΄ ως εξής: 

«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες µε τιµητική πο- 

λιτογράφηση,  σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κώδικα Ελ- 

ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), εφόσον επιθυ- 

µούν.» 

β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«5. Η υπαγωγή των αναφεροµένων στις διατάξεις  των 

περ. γ΄, δ΄, ε΄και  στ΄ της παρ. 1, γίνεται  µε την προσκό- 

µιση πιστοποιητικού δήµου ή κοινότητας,  από το οποίο 

προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά 

στην κρίση ανικανότητας  για εργασία ισχύουν αναλογι- 

κά οι διατάξεις  του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ 

της παρ. 1, γίνεται  βάσει του προεδρικού διατάγµατος, 

µε το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.» 

3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους µετόχους  δή- 

µους των δηµοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δρα- 

στηριότητα  ανεστάλη  για λόγους αποτροπής διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά απο- 

κλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών  δαπανών που ανα- 

κύπτουν κατά το διάστηµα αναστολής λειτουργίας και 

για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«2. Οι κανονισµοί της παρ. 1 εγκρίνονται  µε αποφά- 

σεις του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ατ- 

τικής, οι οποίες δηµοσιεύονται  στην Εφηµερίδα της Κυ- 

βερνήσεως.» 

5. α. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 

του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ- 

παλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 

ν. 3584/2007 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέ- 

σµου Δήµων, µε συνολικό πληθυσµό των µελών του πά- 

νω από εκατόν πενήντα χιλιάδες  (150.000) κατοίκους, 

µπορεί να συστήνεται µία θέση Ειδικού Συνεργάτη.» 

β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την έ- 

ναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α΄53). 
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Άρθρο 24 

Προµήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και 

συναφούς εξοπλισµού και προσαρµογή δηµοτικών 

βρεφικών – παιδικών σταθµών 

 
1. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτού- 

µενες  αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προ- 

σχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, 

οι ΟΤΑ α΄ βαθµού µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµ- 

βάσεις προµήθειας προκατασκευασµένων αιθουσών 

προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών 

και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαι- 

τούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία τους, κατά τις 

διατάξεις  της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α΄147). 

2. H ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων γίνεται  µε α- 

πόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Εάν δεν υ- 

πάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα 

δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται  δεσµευτική ει- 

σήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η ο- 

ποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο  δηµοτικό 

συµβούλιο, στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίασή 

του. 

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρµόζεται  η 

περ. λη΄  της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 

(Α΄167), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 

της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος  και Ενέργειας 

(Β΄1843). 

4. Οι διατάξεις  των παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται  αναλό- 

γως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προ- 

µήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την 

προσαρµογή των δηµοτικών βρεφικών και παιδικών 

σταθµών στις απαιτούµενες προϋποθέσεις λειτουργίας. 

 
Άρθρο 25 

Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α΄ 

βαθµού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στα µέσα αστικής συγκοινωνίας 

 
Το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 90) τροποποιείται και έχει 

ως εξής: 

 
«Άρθρο εικοστό ένατο 

Ρύθµιση ζητηµάτων συµβάσεων προµηθειών ΟΤΑ α΄ 

βαθµού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στα µέσα αστικής συγκοινωνίας 

 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη  του οποίου 

βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πά- 

ντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαί- 

νει τους τέσσερις  (4) µήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού και οι επιχειρήσεις  τους 

µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις προµήθειας οχηµά- 

των, προµήθειας ανταλλακτικών  και συναφών υπηρε- 

σιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση  αστικού συ- 

γκοινωνιακού έργου, εκτελούµενου από τον οικείο δήµο 

ή την επιχείρηση του ή από οργανισµούς που εκτελούν 

το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις δια- 

δικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφό- 

σον πρόκειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως των 

κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις 

διατάξεις  του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρό- 

κειται για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας ίσης ή άνω των 

ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

2. Για τη σύναψη των συµβάσεων του παρόντος εφαρ- 

µόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 

της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(Α΄  55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο  του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» 

 
Άρθρο 26 

Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού 

 
1.  Στο  τέλος   της  παρ. 1  του  άρθρου  11  του  ν. 

4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά 

το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες αντα- 

ποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθµού δύναται να αι- 

τηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης µόνο σε υ- 

πηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄βαθ- 

µού.». 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«4. Από τις διατάξεις  του παρόντος εξαιρούνται  οι υ- 

πάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας 

(Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των 

Καταστηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Αρ- 

ρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νο- 

σηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών  ι- 

δρυµάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη- 

σκευµάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς 

και των στρατιωτικών νοσοκοµείων, οι υπάλληλοι του Ε- 

ΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους 

υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι 

µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα  µεταφέρθηκαν  σε 

θέσεις Βοηθητικού Υγειονοµικού  Προσωπικού σε νοσο- 

κοµεία.» 

3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εµπίπτει στις ε- 

ξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, λή- 

γουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

και οι υπάλληλοι επανέρχονται  στον φορέα όπου ανή- 

κουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Οµοίως, διαδικα- 

σίες απόσπασης ή µετάταξης  του ως άνω προσωπικού 

παύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Στο τέλος  της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

85 του ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δηµόσιων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ., Α΄26), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, ο- 

ποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 µήνες, ήτοι πάνω 

από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστηµα που υ- 

περβαίνει τους 120 µήνες µοριοδοτείται  µε 1,5 µόριο για 

κάθε µήνα πραγµατικής άσκησης των ανωτέρω καθηκό- 

ντων.» 

5. Στο τέλος  της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

88 του ν. 3584/2007 (Α΄143), προστίθεται εδάφιο, ως ε- 

ξής: 

«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης ο- 

ποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 µήνες, ήτοι πάνω 

από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστηµα που υ- 

περβαίνει τους 120 µήνες µοριοδοτείται  µε 1,5 µόριο για 
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κάθε µήνα πραγµατικής άσκησης των ανωτέρω καθηκό- 

ντων.» 

6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστα- 

σης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ- 

παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«14. Η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµβου- 

λίων του παρόντος άρθρου είναι διετής  και αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη συγκρότησή 

τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία των τακτικών 

µη αιρετών µελών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων αρχίζει 

από την ηµεροµηνία συγκρότησής τους και λήγει  την 

31η Δεκεµβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολου- 

θεί αµέσως µετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, ε- 

φόσον είναι άρτιο έτος.» 

β. Οι ρυθµίσεις της περ. α’ αφορούν και στα υπηρεσια- 

κά συµβούλια που έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έ- 

ναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄  εφαρµογή των διατά- 

ξεων του άρθρου 159 του ν. 3528/2007. 

7. Για την εύρυθµη λειτουργία  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυ- 

νατή η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας 

µε την οποία προσδιορίζονται ο αριθµός των θέσεων και 

τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται 

κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ν. 4440/2016 (Α’ 

224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών µε δυνατότητα  ισόχρο- 

νης ανανέωσης και πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση 

των αρµοδίων για τον διορισµό οργάνων του φορέα προ- 

έλευσης  και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση 

του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του διοικητι- 

κού συµβουλίου της εταιρείας.  Η µισθοδοσία του απο- 

σπώµενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 27 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) 

 
Στην παρ. 1 του  δέκατου  όγδοου  άρθρου της  από 

30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 75), 

η οποία κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 

(Α΄ 86), προστίθενται µετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις 

«Απριλίου και Μαΐου» και το δέκατο όγδοο άρθρο δια- 

µορφώνεται ως εξής: 

 
«Άρθρο δέκατο όγδοο 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

 
1. Για τους αυτοτελώς  απασχολούµενους και ελεύθε- 

ρους επαγγελµατίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85) που αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 22 

του ν. 4670/2020 (A΄ 43), εφόσον καταβάλλουν εµπρό- 

θεσµα τις τρέχουσες  ασφαλιστικές  εισφορές  περιόδου 

απασχόλησης µηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 

και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα  κατα- 

βολής µειωµένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην α- 

σφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. Στην 

περίπτωση αυτή ως συντάξιµες  αποδοχές για τον υπο- 

λογισµό του ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύντα- 

ξης ορίζεται  το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής  εισφο- 

ράς που έχει πράγµατι καταβληθεί δια του συντελεστή 

0,20. 

2. Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε 

την παρ. 1, δεν εφαρµόζεται  σε περίπτωση επιλογής υ- 

παγωγής στο µέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστι- 

κών εισφορών σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 της 

από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου 

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

(Α΄ 83). 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο 

τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέ- 

µατα για την εφαρµογή του παρόντος.» 

 
Άρθρο 28 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και 

εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη 

σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων 

 
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλι- 

στικών  οργανώσεων  της  παρ. 1  του  άρθρου  9  του 

ν. 1264/1982 (Α' 79) καθώς και των εργοδοτικών  οργα- 

νώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έ- 

κτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση και τον περιορι- 

σµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει 

παραταθεί µε το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α' 64), όπως κυρώθηκε µε 

το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (A' 76), και το άρθρο δωδέ- 

κατο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου (Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις  των πρωτοβάθµιων συνδικα- 

λιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και 

να διεξάγονται, µετά από απόφαση των οικείων οργά- 

νων τους, µε τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών µέσων α- 

ποµακρυσµένης συµµετοχής των µελών τους. Για τη λή- 

ψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρµόζο- 

νται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και το καταστα- 

τικό των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Αρµόδιο όργανο για τον συντονισµό των εργασιών της 

Γενικής Συνέλευσης  είναι το Διοικητικό  Συµβούλιο της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετι- 

κά. 

 
Άρθρο 29 

Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής 

στη ρύθµιση του ν. 4611/2019 

 
Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντι- 

καθίσταται ως εξής: 

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, 

όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει 

δύο στάδια, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του 

παρόντος, η ως άνω καταληκτική  ηµεροµηνία  αφορά 

στην υποβολή του αιτήµατος  για τον προσδιορισµό της 

οφειλής  στην ηλεκτρονική  πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (1ο 
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στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος  για τον προσδιορισµό 

της οφειλής  θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών  που 

απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχεί- 

ων ή οι οφειλές  τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να 

απαιτείται  η τελική  επιλογή του επανυπολογισµού ή µη 

των οφειλών.  Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη 

ρύθµιση µπορεί να γίνει  και µετά το πέρας της καταλη- 

κτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές  στο 

ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για 

την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να υποβληθεί µετά τις 30.9.2020». 

 
Άρθρο 30 

Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόµατος 

ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις 

 
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) αντικα- 

θίσταται ως εξής: 

«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούµενους κατά το 

έτος 2019 σε επιχειρήσεις: 

α) του οµίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή 

β) που συνδέονται κατά τα οριζόµενα στην περ. ζ΄ του 

άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) µε πτωχευµένες επι- 

χειρήσεις του οµίλου Thomas Cook, ή 

γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευµένες επιχειρή- 

σεις του οµίλου Thomas Cook, 

αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόµατος α- 

νεργίας ογδόντα (80) ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση 

κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα- 

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισµού προσδιο- 

ρίζονται τα κριτήρια καθορισµού των επιχειρήσεων του 

ως άνω εδαφίου, οι προθεσµίες αναγγελίας των εργαζο- 

µένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις υ- 

πηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι 

διαδικασίες ένταξής  τους στις ρυθµίσεις του ως άνω ε- 

δαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.» 

 
Άρθρο 31 

Μηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 

έως 15.10.2020 µηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλη- 

σης µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας 

εργασίας, που καλείται  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε σκοπό τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 

στον ιδιωτικό τοµέα. 

2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 

που εντάσσονται  στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύ- 

νανται να προβαίνουν σε µείωση του χρόνου εβδοµαδι- 

αίας εργασίας µέχρι και 50% είτε  για µέρος είτε  για το 

σύνολο των εργαζοµένων τους, ανάλογα µε τις λειτουρ- 

γικές τους ανάγκες. Η µείωση του χρόνου εβδοµαδιαίας 

εργασίας δεν επιφέρει µετατροπή της σύµβασης εργα- 

σίας των εργαζοµένων  που εντάσσονται  στον µηχανι- 

σµό, για το χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις-εργο- 

δότες κάνουν χρήση του εν λόγω µέτρου. 

β) Ο µηχανισµός εφαρµόζεται  αποκλειστικά σε εργα- 

ζοµένους που έχουν εξαρτηµένη  σχέση εργασίας, πλή- 

ρους απασχόλησης, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του παρόντος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες µπορούν να 

κάνουν χρήση της ρύθµισης της παρούσας για έναν ή 

περισσότερους µήνες εντός του χρονικού διαστήµατος 

ισχύος του µηχανισµού για το σύνολο ή µέρος του προ- 

σωπικού τους. 

3. α) Στους εργαζοµένους  των επιχειρήσεων-εργοδο- 

τών που εντάσσονται  στον µηχανισµό, καταβάλλεται οι- 

κονοµική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχε- 

ται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των ερ- 

γαζοµένων, που αντιστοιχούν  στον χρόνο κατά τον ο- 

ποίο δεν εργάζονται.  Οι ασφαλιστικές  εισφορές,  που α- 

ντιστοιχούν  στο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, δεν 

καλύπτονται από τον µηχανισµό. Σε περίπτωση που οι 

καθαρές αποδοχές, µετά την ανωτέρω προσαρµογή, υ- 

πολείπονται του καθαρού νοµοθετηµένου  κατώτατου µι- 

σθού ή ηµεροµισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

β) Στο πλαίσιο του µηχανισµού αυτού καταβάλλεται α- 

ναλογία του επιδόµατος αδείας και του επιδόµατος Χρι- 

στουγέννων έτους 2020, υπολογιζόµενα επί της οικονο- 

µικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται 

στο 60% των µειωµένων αποδοχών των εργαζοµένων, 

κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που µειώνουν µονοµε- 

ρώς τον  εβδοµαδιαίο  χρόνο  εργασίας  εργαζοµένων 

τους και εντάσσονται  στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», 

έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφα- 

λιστικών εισφορών, υπολογιζοµένων επί του αρχικού ο- 

νοµαστικού µισθού των εργαζοµένων  που εντάσσονται 

στον µηχανισµό και για το χρονικό διάστηµα ένταξης κα- 

θενός σε αυτόν. Τα οριζόµενα στην περίπτωση αυτή ι- 

σχύουν και για το επίδοµα αδείας, καθώς και για το δώρο 

Χριστουγέννων έτους 2020. 

δ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες  που κάνουν χρήση του 

µηχανισµού υποχρεούνται να µην προβούν σε καταγγε- 

λία των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων  που ε- 

ντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγµατοποίη- 

σής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρή- 

σουν τους ονοµαστικούς µισθούς των εργαζοµένων αυ- 

τών για όσο χρονικό διάστηµα εντάσσεται ο καθένας α- 

πό αυτούς στον µηχανισµό. 

4. Δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό έχουν όλες 

οι επιχειρήσεις  της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λει- 

τουργίας, ανεξαρτήτως  Κωδικού Αριθµού Δραστηριότη- 

τας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υπο- 

βολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν 

µείωση κατά 20% τουλάχιστον  του κύκλου εργασιών 

ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση 

µε τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα µε τον µήνα 

ένταξής τους στη ρύθµιση και το είδος των φορολογικών 

βιβλίων, ως εξής: 
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Mr\vac; ivta l')c; atl') pu8J1tal') 'tl')c; 

nap.2 

KuM.oc; Epyaauilv  a£ ax£a11  11£ 'tOV  ono(o 

unoAoy EtaL '1 11£(Wart Katci touAcixtatov 

20% 

louvtoc; 2020 i\8poto a  KU OU  EpyaoLWV Map1:i.ou- 

Anpi.A{ou 2020 

louAtot; 2020 i\9poto a  KU OU  Epyamwv Map-rlou- 

Anpi.Alou-Matou 2020 

Auyouatot;-!emf: -ti3Ptoc; 2020 i\9poto a  KUAAOU epyaatwv Map1:lou- 

Anpi.A(ou-Matou-louv[ou 2020 

 
 
 

KuKAoc; EpyaauiJv avacf>opcic; 

IOUVlO<; 2020  .,\ i\9polo a   KuKAou EpyaauiJV Map·dou 

Anpi.A[ou 2019.IenEpi.mwo'lnou o KUI<Aoc; 

epyaOlwv  ev6c; EK -cwv Buo (2} lli')Vwv oev 

Eivat  9EnK6<;, Aoyl ELaL To ouvoAo tou 

KuKAou epyaotwv Tou 2019 Olatpe evo Ola 

f: t  {6}. IE   nepl.mwo11 nou   o   KUKAo<; 

EpyaOLWV  LOU   2019  cSEV    dval 8E1'LKO<;, 

Aoyi ETaL o KUKAo<; epyacJLwv tou 

<l>ej3pouaplou 2020, noAAanAaota 6jlEVo<; 

enl.SUo (2). 

IouAtoc; 2020 i\8potoj.la   KuKAou epyaotwv Map1'iou 

Anpl11.i.ou-Ma'tou 2019.!£nepimwollnou o 

Kui<Aoc;  epyaotwv ev6c;  EK Twv tptwv  (3} 

llllVWV oev  eivat  8£TLK6<;, Aoyl ETaL to 
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 auvo?l.o mu  Kui<Aou epyaatwv tau -2019 

cStalpEj.LEVO cSla tEcmepa (4}.Ienepl.mwcrl'l 

nou o KuKA.a<;epyamwv -rou 2019 oev etvm 

8ettK6, A.oyl etaL o Kui<Aac; epyelcrubv  tau 

Cl>e pouaplau 2020,  nollarlama 6j.LEVO\ 

m(--rp(a (3). 

Auyoucrra<;- !em:EiJ. ptac; 2020 A8potcrj.La  Kut<Aou epyacnwv Maprtou - 

AnptA.tou-Mcitou-louvtau 2019.  Ie 

neplmwcr11 nov a Kut<Aoc; epyacrtwv ev6 

eK  twv  te:acrapwv (4)  llllVWV cSev  Elvat 

8enK6<;,A.ayt etelt to cruvoA.o tau Kut<Aou 

epyacrtwv -rou 2019 cStmpEiJ.Evo  cSta tpl 

(3).Ieneplm:wa·I"J nau o Kut<Aoc; epyacrubv 

""Cou  2019  cSev  elvat 8etLK6<;, A.oyt etaL o 

Kut<Aoc; epyelaubv Tau <Def3pouelptou 2020 

noManA.aata 6j.LEVa<; mlTEaaepa (4). 

 
ii)  flanc; emxetp cretc; nou ""CrJpouv anA.oypa<f>tKa tf3A.ta: 

 

M vaEv-ta l')c; I'J pu8& tol') Tl')c; nap. 2 KuKAoc; Epyacnwv avacj)opcic; 

IOUVLO\ 2020 A8pmcri.J.a Kui<Aou epyacnwv npwtou  Kelt 

oeutepou tptj.L vou 2019, cSLat.pe Evo cSta 

tpta   (3).  !e nepimwcrn  nou  o Kui<Aoc; 

epyaotwv ev6c; EK rwv cSuo "'CPLiJ. vwv Oe:v 

ElvaL 8etLK6c;, A.oyl ELCll to cruvoA.o  tou 

KuKA.ou epyacrtwv   tau  2019 cStatpEj.LEva 

lila Et (6). Iene:p[mwall nou  o KUKA.oc; 

epyacrtwv rou  2019   oev elvat  8ettK6c;, 

A.oygetat o KuKA.oc; epyamwv tou npwtou 

-rplj.L VOU tOU 2020 noManAacrta oj.LEVO<; 

mt ta Mo -rph-a (2/3). 

louA.toc; 2020 A8potcrj.La   rou   Kui<Aou epyacrtwv tau 

nptin:ou tptj.L vou  2019, 

noManA.acrta 6j.Levo entlo EVa -rp(to (1/3) 

Kelt  tOU OEUt:EpOU tplj.L VOU tOU 2019, 

noMarcAacrta 6j.LEvo eniouo -rptra (2/3). 

Ie nep!:rrrwa11  nou  o Kui<Aac;  epyacrtwv 

ev6c; eK  twv   ouo  tptj.LTJVWV    cSev  Elvat 

8etLK6c;,A.ayl etat m auvaA.o tau  KUKA.ou 

epyaatwv   tau  2019 c5tat.pej.L£va  cSui 

teacrepa (4). Ienepimwa11 nau o Kut<Aoc; 

epyacrtwv tau  2019  oev  e{vat 8etLK6<;, 

?\.oyge-rat  o  KuKA.oc;  epyacrtwv npwtou 

"'CPliJ. VaU tau 2020. 
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Ανεξαρτήτως  µήνα ένταξης,  δικαίωµα συµµετοχής έ- 

χουν οι επιχειρήσεις  που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 

σε περίπτωση µηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 

2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις  που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση µηδενικού 

κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίµη- 

νο του 2020. 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται 

σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 

ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν µείωση κατά 20% τουλά- 

χιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης 

Ε3), σε σχέση µε τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανά- 

λογα µε τον µήνα ένταξης, ως εξής: 
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5.α) Για επιχειρήσεις  – εργοδότες  που εντάσσονται 

στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδι- 

κό Δραστηριότητας  (ΚΑΔ), κατά τη δηµοσίευση του πα- 

ρόντος, έναν από τους κάτωθι: 

51.10 «Αεροπορικές µεταφορές επιβατών», 

51.21 «Αεροπορικές µεταφορές εµπορευµάτων», 

52.23 «Δραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές 

µεταφορές» και 

33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και δια- 

στηµόπλοιων», 

β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριό- 

τητες  παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων 

συµβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αερο- 

πορικών µεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ 

τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 

γ) για επιχειρήσεις  – εργοδότες  που λειτουργούν  ε- 

ντός  των αερολιµένων  της Επικράτειας και µόνο για 

τους εκεί εργαζόµενούς  τους, υποχρεούνται να κατα- 

βάλλουν τις ασφαλιστικές  εισφορές  που αντιστοιχούν 

στον πραγµατοποιηθέντα µειωµένο χρόνο εργασίας των 

εργαζοµένων,  κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3, 

υπολογιζόµενες  επί των ονοµαστικών τους αποδοχών. 

Οι ασφαλιστικές  εισφορές  που αντιστοιχούν  στον υπο- 

λειπόµενο συµβατικό χρόνο εργασίας των εργαζοµένων 

αυτών, υπολογιζόµενες  επί των ονοµαστικών τους απο- 

δοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονι- 

κό διάστηµα ισχύος του µηχανισµού εκτείνεται έως και 

τις 31.12.2020. Δικαίωµα συµµετοχής από 16.10.2020 έ- 

ως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίω- 

µα συµµετοχής στον µηχανισµό οποιαδήποτε στιγµή κα- 

τά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. 

6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του µηχανισµού ενί- 

σχυσης της απασχόλησης καλύπτεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους. 

7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Α- 

νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, 

οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 

παρόντος. 

8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδι- 

κότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υ- 

πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την 

εφαρµογή του παρόντος. 

9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθε- 

τικού Περιεχοµένου  (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το 

άρθρο 1 του  ν.  4683/2020 (Α΄  83) καταργείται   από 

15.6.2020. 

 
Άρθρο 32 

Μέτρα οικονοµικής ενίσχυσης εποχικά εργαζοµένων 

µε δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

 
1.α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλα- 

βαν εργαζοµένους,  οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έ- 

τος 2019 µε σύµβαση εξαρτηµένης  εργασίας σε κύρια 

και µη κύρια ξενοδοχειακά  και τουριστικά καταλύµατα ε- 

ποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 

του   έτους   2020,   σύµφωνα   µε   το   άρθρο   8   του 

ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε συνδυασµό µε τους όρους κλα- 

δικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας που είναι σε ι- 

σχύ, έχουν δικαίωµα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέ- 

σουν σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του 

συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους. 

β) Οι εργαζόµενοι  της περ. α΄, των οποίων οι συµβά- 

σεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της 

αποζηµίωσης ειδικού  σκοπού του δέκατου  τρίτου  άρ- 

θρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

2. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλα- 

βαν εργαζοµένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι 

οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 µε σύµβαση ε- 

ξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεω- 

φορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 

2020,  σύµφωνα  µε  την  παρ. 5  του  άρθρου  38  του 

ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασµό µε τους όρους συλ- 

λογικών συµβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν 

δικαίωµα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε ανα- 

στολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου 

του προσωπικού της επιχείρησής τους. 

β) Οι εργαζόµενοι  της περ. α΄, των οποίων οι συµβά- 

σεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της 

αποζηµίωσης ειδικού  σκοπού του δέκατου  τρίτου  άρ- 

θρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου,  όπως αυτή  κυρώθηκε µε  το  άρθρο 3  του  ν. 

4682/2020. 

3. Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων επιχειρή- 

σεων-εργοδοτών των παρ. 1 και 2, που δεν θα επαναλει- 

τουργήσουν, τίθενται  σε αναστολή και οι εν λόγω εργα- 

ζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού. 

4. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 υπο- 

χρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συµ- 

βάσεων εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµέ- 



56  
 
 

νων, µε βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχει- 

ακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεω- 

φορείων της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής: 

i) µε τη συµπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική α- 

νάκληση της αναστολής τουλάχιστον  του 1/3 των συµ- 

βάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζοµένων, 

ii) µε τη συµπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική α- 

νάκληση αναστολής τουλάχιστον  του 2/3 των συµβάσε- 

ων εργασίας των ανωτέρω εργαζοµένων, 

iii) µε τη συµπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική 

ανάκληση αναστολής  όλων των συµβάσεων εργασίας 

των ανωτέρω εργαζοµένων. 

β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν 

δικαίωµα να υπαγάγουν στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ- 

ΣΙΑ» τους εργαζόµενους,  των οποίων η αναστολή των 

συµβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά. 

γ) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν 

δικαίωµα να εφαρµόζουν συνδυαστικά τις περ. α΄ και β΄ 

µέχρι τις 30.9.2020. 

5. Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού ορίζεται  στο ποσό 

των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ για κάθε 

µήνα αναστολής της σύµβασης εργασίας και επί του πο- 

σού αυτού υπολογίζονται  οι ασφαλιστικές  εισφορές  ερ- 

γοδότη και εργαζοµένου. 

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των 

ρυθµίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται να µην προ- 

βούν σε καταγγελία των συµβάσεων εργασίας και, σε 

περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ό- 

ροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ει- 

δικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο 33 

Έκτακτη αποζηµίωση εποχικά εργαζοµένων χωρίς 

δικαίωµα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

 
1. Εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και επισιτιστι- 

κού κλάδου, που επιδοτούνται  µε βάση την περ. β΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασµό µε την παρ. 9 του 

άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), που απασχολήθηκαν 

κατά το έτος 2019, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, για 

τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις  και οι οποίοι έλαβαν τακτι- 

κή επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) µηνών και 

πέντε (5) ηµερών, κατά το χρονικό διάστηµα από τον Σε- 

πτέµβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαι- 

ούχοι µηνιαίας έκτακτης  αποζηµίωσης ποσού ίσου προς 

το τελευταίο µηνιαίο επίδοµα ανεργίας που έλαβαν. 

2. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µηνιαία για τους µήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω 

δικαιούχοι παραµείνουν εγγεγραµµένοι στο µητρώο α- 

νέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστηµα. 

3.Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές  εισφορές των εργαζο- 

µένων της παρ. 1, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προ- 

σληφθούν έως τις 30.9.2020 µε µερική απασχόληση, κα- 

λύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το διά- 

στηµα από 1ης.6.2020 έως 30.9.2020. 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται 

ειδικότεροι  όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε πε- 

ραιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 

παρόντος. 

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή 

του παρόντος καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολο- 

γισµό και υπάγονται στη ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 

1 του π.δ. 219/1973 (Α΄ 200). 

6. Η έκτακτη αποζηµίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται α- 

πό κάθε φόρο, τέλος,  εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δη- 

µοσίου ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 

(Α΄152), δεν κατάσχεται  ούτε συµψηφίζεται  µε βεβαιω- 

µένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσί- 

ου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά 

ταµεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύ- 

µατα για οφειλές  προς αυτά ούτε συµψηφίζεται µε οφει- 

λές προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν προσµετράται στο 

συνολικό, πραγµατικό ή τεκµαρτό, οικογενειακό εισόδη- 

µα. 

Άρθρο 34 

Δικαίωµα ένταξης στον µηχανισµό στήριξης 

εργαζοµένων  που διατελούν σε άδεια 

 
Εργαζόµενοι  σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων 

η λειτουργία  ανεστάλη µε εντολή  δηµόσιας αρχής, που 

είχαν εξαιρεθεί  από τον ειδικό µηχανισµό στήριξης του 

δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), ως διατελούντες σε νόµι- 

µη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια µητρότητας ή ε- 

ξάµηνη ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας, εφό- 

σον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λει- 

τουργίας της επιχείρησης µε εντολή δηµόσιας αρχής, 

καθίστανται δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού 

για το χρονικό διάστηµα από την 1η.5.2020 µέχρι την η- 

µέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται  κατ’ αναλο- 

γία των ηµερών κατά τις οποίες η σύµβαση εργασίας 

των ανωτέρω εργαζοµένων τελεί  σε αναστολή µε βάση 

υπολογισµού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) η- 

µερολογιακές ηµέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια 

τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. Η διαδικασία που ακολου- 

θειται είναι η προβλεπόµενη στο υποκεφάλαιο Α1 της 

υπ’ αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 1779). 

 
Άρθρο 35 

Δυνατότητα χρήσης µειωµένου ωραρίου εργασίας 

γονέων ως έκτακτο και προσωρινό µέτρο 

 
1. Κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων της εργατι- 

κής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργα- 

ζόµενοι γονείς  του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ- 

θρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου (Α΄  55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76) δύνανται, µέχρι τη λήξη του σχολι- 

κού έτους 2019-2020, µε αίτησή τους και κατόπιν συµ- 

φωνίας µε τον εργοδότη, να εργασθούν µε µείωση των 

ωρών του ηµερήσιου συµβατικού τους ωραρίου, µέχρι 

και 25%, χωρίς ανάλογη µείωση των αποδοχών τους. 

Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρί- 
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ου τους σε άλλες εργάσιµες ηµέρες σε χρόνο που συµ- 

φωνείται µεταξύ των µερών, κατά ώρες αντίστοιχες των 

ως άνω ωρών µείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χω- 

ρίς επιπλέον αµοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής α- 

πασχόλησης. 

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 χορηγείται  ανεξάρτητα ή 

συµπληρωµατικά της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 

του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου  (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄76). 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι 

όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια  για την 

εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο 36 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας 

για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 

 
Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ’ ε- 

φαρµογή του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου της από 

1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  (Α΄  90), 

στην αγροτική οικονοµία ασφαλίζονται στον Οργανισµό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων µε εργόσηµο, σύµφωνα µε το 

άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) και το άρθρο 20 του 

ν. 3863/2010 (Α΄115). 

 
Άρθρο 37 

Παράταση αναστολής συµβάσεων εργασίας 

για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 

 
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που α- 

νήκουν στους κλάδους τουρισµού, µεταφορών, πολιτι- 

σµού και αθλητισµού και πλήττονται  σηµαντικά, βάσει 

ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύ- 

νανται να παρατείνουν την αναστολή συµβάσεων των 

εργαζοµένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή 

να θέσουν σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους ή 

του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’ ανώτατο χρο- 

νικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και πάντως όχι πέραν 

της 31ης.7.2020. 

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα στον 

κλάδο της εστίασης  που πλήττονται  σηµαντικά, βάσει 

ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύ- 

νανται να παρατείνουν την αναστολή συµβάσεων των 

εργαζοµένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή 

να θέσουν σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους ή 

του συνόλου των εργαζοµένων τους, κατ’ ανώτατο χρο- 

νικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και πά- 

ντως όχι πέραν της 30ής.6.2020. 

3. Οι εργαζόµενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συµ- 

βάσεις εργασίας τελούν  σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 

της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρ- 

θρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο- 

µένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ’ αναλογία των ηµερών παράτα- 

σης αναστολής των συµβάσεων εργασίας µε βάση υπο- 

λογισµού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 

(534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες και 

παρέχεται πλήρης ασφαλιστική  κάλυψη επί του ονοµα- 

στικού τους µισθού. 

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο 

χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω µέτρων και σε κάθε 

περίπτωση µέχρι την 31η.7.2020 και την 30ή.6.2020 αντί- 

στοιχα, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις του 

προσωπικού τους µε καταγγελία συµβάσεων εργασίας 

και σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυ- 

ρη. 

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των 

ρυθµίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται, µετά από τη 

λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής των συµ- 

βάσεων εργασίας των εργαζοµένων αυτών, να διατηρή- 

σουν για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών τον ίδιο 

αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης 

εργασίας. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ει- 

δικότεροι  όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της απο- 

ζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέ- 

ρω αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του παρό- 

ντος. 

 
Άρθρο 38 

Παράταση της αναστολής προθεσµιών λήξης, 

εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων οφειλόµενων 

από επιχειρήσεις  του τουριστικού κλάδου 

 
Στο άρθρο δεύτερο  της από 30.3.2020 Πράξης Νοµο- 

θετικού Περιεχοµένου  (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε µε τον 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται παρ. 4 ως εξής: 

«4.α) Οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής 

αξιογράφων οφειλόµενων  από επιχειρήσεις,  µε Κωδι- 

κούς Αριθµούς Δραστηριότητας  που παρατίθενται στον 

πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύµφωνα 

µε την περ. α΄ της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής  δια- 

βίβασης και γνωστοποίησής τους στην ειδική σχετική η- 

λεκτρονική πλατφόρµα της περ. β΄ της παρ. 1, αναστέλ- 

λονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ηµέρες. 
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β) Για τους κοµιστές  αξιογράφων, οι οποίοι κατά την 

έκδοση της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους 

Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας  (ΚΑΔ) της περ. α΄, 

εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλ- 

λονται, σύµφωνα µε την περ. α΄, είναι µεγαλύτερο  του 

20% του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του 

αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός 

υπολογίζεται  µε βάση είτε  τις συνολικές  εκροές που έ- 

χουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώ- 

σεις, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε 

µε βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύ- 

πτει ο κύκλος εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώ- 

σεις ΦΠΑ, παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και ανα- 

στέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 

δηλώσεις ΦΠΑ µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστι- 

κές) έως τις 30.9.2020. Οµοίως, παρατείνεται  η προθε- 

σµία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωµέ- 

νων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά  Κέντρα, καθώς 

και οι προθεσµίες καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή 

διευκολύνσεων  τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων ο- 

φειλών έως τις 30.9.2020. Κατά το χρονικό διάστηµα πα- 

ράτασης της προθεσµίας καταβολής και αναστολής εί- 

σπραξης, τα οφειλόµενα  ποσά δεν επιβαρύνονται µε τό- 

κους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικο- 

νοµικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικη- 

τή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και 

δικαιολογητικά  για την εφαρµογή του παρόντος, οι δια- 

δικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική 

Διοίκηση από τους φορολογούµενους ή τρίτους, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικα- 

στικού χαρακτήρα.» 

 
Άρθρο 39 

Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου 

Ελλάδος και των ΔΣ των Σωµατείων και Ενώσεων 

Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου 

 
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου της 

Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµά- 

των Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών 

συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και 

θυµάτων πολέµου, οι οποίες, βάσει των οικείων κατα- 

στατικών, έληξαν ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα 

έκτακτα  µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται για δύο µήνες (2) 

και πάντως όχι πέραν της 30ής.11.2020. Η παρούσα κα- 

τισχύει κάθε διαφορετικής  καταστατικής  ρύθµισης, εφό- 

σον η προβλεπόµενη θητεία λήγει πριν την 30ή.11.2020. 

 
Άρθρο 40 

Οικονοµική ενίσχυση λόγω νοσηλείας 

 
1. Σε περίπτωση που τα άτοµα τα οποία υπέστησαν 

τραυµατισµό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές 

της Περιφέρειας  Αττικής  στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 

απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση  για  την  εφ- 

άπαξ οικονοµική ενίσχυση ποσού έξι χιλιάδων (6.000) 

ευρώ,  η  οποία χορηγείται   σύµφωνα  µε  την  υπ’ αρ. 

64662/1976/7.12.2018   κοινή    υπουργική    απόφαση 

(Β’ 5529), η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται στον σύ- 

ζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο µε 

το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. 

2. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δι- 

καιούχου, δεν υφίσταται γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης, η 

οικονοµική  ενίσχυση  της παρ. 1 καταβάλλεται στους 

κληρονόµους του, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κληρο- 

νοµικής διαδοχής. 

3. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται από 

τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν αίτησης, στην οποία κα- 

ταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία ενεργού τραπεζικού 

λογαριασµού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύµατος που λειτουρ- 

γεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποί- 

ου είναι ο αιτών. 

4. Η αίτηση για τη χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυ- 

σης της παρ. 1 συνοδεύεται από: 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυ- 

µατία. 

β) Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του 

αιτούντος,  ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει  αίτηση 

για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης. 

γ) Ληξιαρχική πράξη γάµου ή αντίγραφο  του συµφώ- 

νου συµβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο 

µε το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν µε σύµφωνο συµ- 

βίωσης, αντίστοιχα. 



59  
 
 

δ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων  συγγενών και πιστοποιη- 

τικό περί µη δηµοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ α- 

διαθέτου κληρονοµικής διαδοχής. 

ε) Πιστοποιητικό περί δηµοσίευσης διαθήκης και αντί- 

γραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, σε περίπτωση κλη- 

ρονοµικού δικαιώµατος εκ διαθήκης. 

στ) Φωτοαντίγραφο δελτίου  αστυνοµικής ταυτότητας 

ή σχετικής  προσωρινής βεβαίωσης αρµόδιας αρχής, σε 

περίπτωση που ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοα- 

ντίγραφο  διαβατηρίου και νόµιµου τίτλου  διαµονής σε 

περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος. 

ζ) Βεβαίωση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

του αιτούντος. 

η) Βεβαίωση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι- 

σης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος. 

5. Σε περίπτωση αιτούντος  που τελεί  υπό δικαστική 

συµπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο 

που έχει διορισθεί δικαστικός συµπαραστάτης µε δικα- 

στική απόφαση, αντίγραφο της οποίας προσκοµίζεται. 

6. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογα- 

ριασµό περισσότερων δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να 

συνυποβάλει και εξουσιοδότηση  από τους λοιπούς συν- 

δικαιούχους, µε την οποία εξουσιοδοτείται για υποβολή 

της αίτησης και είσπραξη της οικονοµικής ενίσχυσης και 

για λογαριασµό τους. 

 
ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 41 

Αποδοχές απασχολούµενου ιατρικού προσωπικού 

της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

 
Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθεται 

παρ. 8, ως εξής: 

«8. Οι αποδοχές του απασχολούµενου ιατρικού προ- 

σωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται  µε τις διατά- 

ξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α΄189), εξοµοιώ- 

νονται µε τις προβλεπόµενες, για τους αντίστοιχους 

βαθµούς, κατηγορίες  και ειδικότητες, αποδοχές των Ια- 

τρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.), σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του ν. 4472/2017 

(Α΄74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Υγείας και Εσωτερικών ρυθµίζονται η αντιστοίχιση  του 

ανωτέρω ιατρικού προσωπικού µε αυτό του Εθνικού Συ- 

στήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και κάθε άλλο ειδικότε- 

ρο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.» 

 
Άρθρο 42 

Οργανισµοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. 

του Υπουργείου Υγείας 

 
Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α΄181) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

 
«Άρθρο 12 

Οργανισµοί Λειτουργίας  των Ν.Π.Δ.Δ. 

του Υπουργείου Υγείας 

 
Κατ’εξαίρεση,  για  το  χρονικό  διάστηµα  έως 

31.12.2020, δεν εφαρµόζονται  οι διατάξεις  της παρ. 1 

του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) για τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Τοµέα Υγείας  του Υ- 

πουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση και λειτουρ- 

γία εξακολουθεί  να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 

6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37). Κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστηµα παραµένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 20 του 

ν. 4622/2019.» 

 
Άρθρο 43 

Διοίκηση Υγειονοµικών Περιφερειών 

 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του 

ν. 3329/2005 (Α΄ 81) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Η  ισχύς   της   παρούσας  διάταξης   άρχεται   την 

31η.12.2020.» 

2. Το πρώτο εδάφιο  της παρ. 7 του άρθρου 1 του 

ν. 3329/2005 αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοί- 

κηση Υγειονοµικής  Περιφέρειας  Δ.Υ.Πε.» µετονοµάζο- 

νται την 31η.12.2020 ως ακολούθως:». 

 
Άρθρο 44 

Ενταλµατοποίηση και καταβολή 

δεδουλευµένων εφηµεριών 

 
Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A΄161) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

 
«Άρθρο 49 

Ενταλµατοποίηση και καταβολή 

δεδουλευµένων  εφηµεριών 

 
1. Καθίστανται νόµιµες και δύνανται να ενταλµατοποι- 

ηθούν και να πληρωθούν οι εφηµερίες  που έχουν πραγ- 

µατοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ηµεροµηνία δη- 

µοσίευσης του παρόντος, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου 

ορίου των πρόσθετων εφηµεριών της παρ. 6 του άρθρου 

34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Το ανωτέρω εδάφιο κατα- 

λαµβάνει και το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας. 

2. Η αποζηµίωση των προαναφερόµενων εφηµεριών 

καταβάλλεται είτε  από τα λειτουργικά  έσοδα των νοσο- 

κοµείων και των Δ.Υ.Πε., είτε  από τυχόν αδιάθετες  πι- 

στώσεις της ειδικής επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 

του Υπουργείου Υγείας για την αποζηµίωση των εφηµε- 

ρίων ιατρών των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των 

Π.ΕΔ.Υ., είτε από τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ ΑΕ για 

το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας.» 

 
Άρθρο 45 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντι- 

καθίσταται ως εξής: 

«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης  επικουρείται  στο έργο 

της από εξωτερικούς  εµπειρογνώµονες - αξιολογητές, 

οι οποίοι επιλέγονται,  είτε  µεταξύ των καταχωρηµένων 

σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστο- 

ποιηµένοι, σε σχέση µε την επιστηµονική εξειδίκευσή 

τους, είτε  µεταξύ αυτών που ανήκουν σε πανεπιστηµια- 

κούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή 

των αξιολογητών  κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα 

εδάφια, η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, δύ- 

ναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε 

εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. Στο πλαίσιο κά- 
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θε ενεργούµενης  αξιολόγησης,  οι εξωτερικοί  αξιολογη- 

τές επιλέγονται  µε κριτήριο την επιστηµονική ειδίκευσή 

τους και τις αποδεδειγµένες  επιστηµονικές ικανότητές 

τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υ- 

πό αξιολόγηση φάρµακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπο- 

ρεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση 

του φαρµάκου και σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς 

φορείς.» 

 
Άρθρο 46 

Επιτροπή Διαπραγµάτευσης  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 
Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντι- 

καθίσταται ως εξής: 

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο 

τρόπος και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της 

λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος 

σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός 

Λειτουργίας  της, καθώς και ο τρόπος ορισµού των τιµών 

αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές  τιµές απο- 

ζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) 

και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης 

των µελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρµόζο- 

νται οι διατάξεις  του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 

176), όπως εκάστοτε  ισχύουν. Η αποζηµίωση του προη- 

γούµενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πι- 

στώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολόγησης της 

παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄5).» 

 
Άρθρο 47 

Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου 

 
Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β’ της παρ. 1 του άρ- 

θρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), ως εξής: 

«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρι- 

κών Σχολών της ηµεδαπής και αλλοδαπής µέχρι και το 

ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006.» 

 
Άρθρο 48 

Ρυθµίσεις θεµάτων νοσοκοµείων ΕΣΥ, 

κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ 

 
Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Η συνεργασία µε τους ανωτέρω πραγµατοποιείται 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 

(Α΄206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου 

άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄54), µετά από πλήρως αιτιο- 

λογηµένη  έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουρ- 

γού Υγείας.» 

 
Άρθρο 49 

Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό 

απασχολούµενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών 

από κορωνοϊό COVID-19 

 
1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό  προσωπικό, καθώς και 

στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισµού που υπηρετεί σε 

νοσοκοµεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά νο- 

σοκοµεία, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξηµένης 

Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται  ασθενείς νοσούντες από 

κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων 

από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά 

και µόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 

προερχόµενη από δωρεά του Κοινωφελούς  Ιδρύµατος 

Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ µέρους τους 

υπηρεσίες για την καταπολέµηση του κορωνοϊού 

COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε 

σχέση µε τον βασικό µισθό που λαµβάνει ο δικαιούχος 

και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. 

2. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται,  εφό- 

σον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον  ενός (1) µηνός από 25.2.2020 και έως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας 

ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID- 

19. 

3. Τα νοσοκοµεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε., τα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την επο- 

πτεία των οικείων Γενικών Επιτελείων των κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάµεων, συντάσσουν αναλυτικές  καταστά- 

σεις για τους δικαιούχους της οικονοµικής ενίσχυσης 

των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε 

(5) ηµερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, 

οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκοµεί- 

ων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη 

της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές 

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία  των 

λογαριασµών τους αποκλειστικά και µόνο προς τον σκο- 

πό της χρήσης τους άπαξ εκ µέρους του κοινωφελούς ι- 

δρύµατος, για την απευθείας µεταφορά του ποσού της ι- 

διωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους 

δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως 

τη συναίνεσή τους για τη συµµετοχή στο ανωτέρω πρό- 

γραµµα έκτακτης  οικονοµικής ενίσχυσης, δεν δικαιού- 

νται να λάβουν τη συγκεκριµένη παροχή. Οι λίστες  των 

δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης  οι- 

κονοµικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαµβάνουν τον α- 

ριθµό φορολογικού µητρώου του δικαιούχου, τον φορέα 

- νοσοκοµείο στο οποίο αυτός εργάζεται  και τον αριθµό 

του τραπεζικού λογαριασµού του (IBAN), διαβιβάζονται 

από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύ- 

ρος Νιάρχος, µε ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και µόνο 

προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας µε- 

ταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους. 

4. Το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος υποχρεού- 

ται στην ισοµερή κατανοµή της δωρεάς σε όλους τους 

δικαιούχους, ανακοινώνοντας  στον Υπουργό Υγείας το 

ποσό της δωρεάς ανά άτοµο και υλοποιώντας εντός ευ- 

λόγου χρονικού διαστήµατος την καταβολή του ανωτέ- 

ρω ποσού στους πιστοποιηµένους δικαιούχους. Απαγο- 

ρεύεται  κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων µε 

το Κοινωφελές  Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά µε 

την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς. 

5. Το Κοινωφελές  Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος δεσµεύε- 

ται για την τήρηση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων 

των δικαιούχων και τη συµµόρφωση του µε τις υποχρεώ- 

σεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών Δεδοµέ- 
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νων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) κατά την 

υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσµεύεται  ότι 

θα προβεί στη σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση των διαβι- 

βαζόµενων στοιχείων  των δικαιούχων, άπαξ, για τη µε- 

ταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ο- 

λοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς  στο Υπουργείο 

Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχο- 

ντας καταστάσεις  ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δι- 

καιούχο. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας  καθορίζονται 

κάθε λεπτοµέρεια  εφαρµογής  των παρ. 1-3, ο τρόπος 

σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσ- 

διορισµού και οι επιµέρους κατηγορίες  δικαιούχων της 

δωρεάς από τα νοσοκοµεία, οι οριζόµενες  ως κλινικές 

νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο 

ασφαλής τρόπος µετάδοσης των δεδοµένων των δικαι- 

ούχων και των στοιχείων λογαριασµών τους στο Κοινω- 

φελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική 

προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια. 

 
Άρθρο 50 

Θέσεις Προϊσταµένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής 

Ετοιµότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας 

 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α΄161) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«2. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοι- 

µότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υγείας µπο- 

ρούν να προΐστανται:  α) στο Τµήµα Προγραµµατισµού, 

Σχεδιασµού και Επικοινωνίας για την αντιµετώπιση έκτα- 

κτων υγειονοµικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 

Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 

Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τµήµα 

Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Πληρο- 

φορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τµήµα Διαπολιτισµικής 

Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ 

Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή 

ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών 

Δηµόσιας Υγείας. 

Προϊστάµενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος 

υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού  του Υπουργείου Υ- 

γείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπει- 

ρία στην αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γε- 

νικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισµό νοση- 

λευτικών µονάδων, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταµένου της Δι- 

εύθυνσης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε- 

ταβατικά, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ει- 

δική προϋπόθεση περιλαµβάνεται η ανωτέρω αναφερό- 

µενη εµπειρία.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της 

Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση επιπέδου Προϊσταµένου 

Υποδιεύθυνσης. Αναπληρωτής Προϊστάµενος  της Διεύ- 

θυνσης τοποθετείται  ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού,  ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολογίας  ή 

ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος 

πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην αντιµε- 

τώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην υγειονοµική δια- 

χείριση µεταναστών για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

τριών (3) ετών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Η το- 

ποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου  της Διεύθυν- 

σης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µεταβατι- 

κά, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδι- 

κή προϋπόθεση περιλαµβάνεται η ανωτέρω αναφερόµε- 

νη εµπειρία. 

Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, τον Προϊστάµε- 

νο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Α- 

ναπληρωτής Προϊστάµενος.  Σε κρίσεις που αφορούν σε 

αύξηση των µεταναστευτικών  ροών, επιδηµίες, πανδη- 

µίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς  µε τα ανωτέρω, 

µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση 

του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να µε- 

ταβιβάζονται αρµοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή 

Προϊστάµενο.» 

 
Άρθρο 51 

Δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης για παροχές 

ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν  σε ασφαλισµέ- 

νους κρατών - µελών της Ε.E., 

χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας 

 
Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 

προστίθεται νέο δεύτερο  εδάφιο και η παρ. 8 αντικαθί- 

σταται ως εξής: 

«8. Οι δαπάνες υγειονοµικής  περίθαλψης που κατα- 

βάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγή- 

θηκαν σε ασφαλισµένους  κρατών - µελών της ΕΕ., χω- 

ρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή µόνιµα διαµένο- 

ντες  στην  Ελλάδα  βάσει  του  Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- 

βουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, οι οποίες 

εν συνεχεία  αποδίδονται από τους οικείους  ευρωπαϊ- 

κούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανι- 

σµό Σύνδεσης για την αποζηµίωση των εν λόγω δαπα- 

νών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται 

στο ανώτατο  όριο δαπάνης, όπως αυτό  προβλέπεται 

στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του 

ν. 4336/2015 (Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις 

των άρθρων 100 παρ. 1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 

4052/2012 (Α` 41). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαµ- 

βάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υπο- 

βλήθηκαν διακριτά, αλλά µπορούν να πιστοποιηθούν ότι 

αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ι- 

σχύουν από 1.1.2017.» 

 
Άρθρο 52 

Δαπάνες για την προµήθεια 

µέσων ατοµικής προστασίας 

 
Δαπάνες που διενεργήθηκαν  στο πλαίσιο διαδικασιών 

έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας 

(ΜΑΠ), τηρουµένων  οπωσδήποτε των προϋποθέσεων 

της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ 

«Κατεπείγοντα  µέτρα αποφυγής και περιορισµού της 

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

λευτικό προσωπικό νοσοκοµείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. 

κατά   τη  χρονική  περίοδο  από  26.2.2020  έως  και 

30.4.2020 είναι νόµιµες ως προς τις παραληφθείσες πο- 

σότητες παραδοτέων ΜΑΠ µέχρι και 30.4.2020, ανεξαρ- 

τήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρ- 

θρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 

 
Άρθρο 53 

Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης 

του Υπουργείου Υγείας 

 
1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

του προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία 

και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγεί- 

ας για τις ανάγκες φύλαξης και σίτισης δύναται να παρα- 

ταθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020 και, σε κάθε περί- 

πτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικα- 

σιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συµβάσεις 

του προηγούµενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 

του ν. 4506/2017 (Α' 191) και η παράταση δεν µεταβάλλει 

τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές. 

2. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων της παρ. 1 δεν 

προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι 

τεσσάρων (24) µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 

και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

 
Άρθρο 54 

Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ. 

 
1. Συστήνονται στα Νοσοκοµεία της Χώρας: α) πεντα- 

κόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευµένων  ιατρών 

Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες  (300) θέσεις εξειδικευόµενων ια- 

τρών στο γνωστικό αντικείµενο  της εξειδίκευσης  στην ε- 

ντατική νοσηλεία και γ) χίλιες  (1000) οργανικές  θέσεις 

νοσηλευτικού  προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνο- 

νται για τη στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευ- 

τικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας  των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκοµεί- 

ων της χώρας, που δηµιουργούνται στο πλαίσιο υλοποί- 

ησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταµένων 

µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων 

σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται  στα ποσοστά του 

άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). Η κατανοµή των θέ- 

σεων αυτών ανά νοσοκοµείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικό- 

τητα και αριθµό, πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υ- 

πουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται  µετά από εισήγηση 

του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών  Περιφερειών 

(ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.). 

2. Ειδικευµένοι  ιατροί του Ε.Σ.Υ. που µεταφέρθηκαν 

προσωρινά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Δι- 

οίκησης των Νοσοκοµείων τους ή αρµοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Υγείας, σε Μονάδες Εντατικής  Θεραπείας 

κατά τη χρονική περίοδο από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 

για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων ανα- 

γκών για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, 

δικαιούνται  όπως παραµείνουν στις θέσεις στις οποίες 

µεταφέρθηκαν προσωρινά, σε κενή οργανική θέση αντί- 

στοιχης βαθµίδας µε τον βαθµό που κατέχουν ως ιατροί 

του Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται  κατά τον χρόνο της 

αίτησης τους, άλλως σε συνιστώµενες  προσωποπαγείς 

θέσεις ΜΕΘ, της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Υ- 

γείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθε- 

σµία υποβολής της σχετικής  αίτησης, η διαδικασία επι- 

λογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ί- 

δια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λε- 

πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

3. Οι εξειδικευόµενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείµενο 

της εξειδίκευσης  στην εντατική  νοσηλεία, σύµφωνα µε 

την παρ. 1, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ., δι- 

καιούνται, µετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής  τους 

και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανωτέρω συστηνόµε- 

νες οργανικές θέσεις ειδικευµένων στις Μ.Ε.Θ. της παρ. 

1, να δηλώσουν την προτίµησή τους για την κατάληψη ι- 

σάριθµων κενών οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφα- 

ση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η α- 

ποκλειστική προθεσµία υποβολής σχετικής  αίτησης, η 

διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτού- 

ντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε α- 

ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο 55 

Λήψη δειγµάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. 

για επιδηµιολογικούς λόγους 

και καταχώρηση δεδοµένων 

στο Εθνικό Μητρώο COVID-19 

 
Οι Κινητές Οµάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, 

οι οποίες συστάθηκαν δυνάµει της παρ. 1 του τεσσαρα- 

κοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νο- 

µοθετικού Περιεχόµενου  (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε µε το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως επίσης, σύµφω- 

να µε τις κατευθύνσεις  του ΕΟΔΥ, συνεργεία  της Γενι- 

κής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) που α- 

ποτελούνται από ιατρούς, νοσηλευτές  και άλλους επαγ- 

γελµατίες υγείας, δύνανται να προβαίνουν και σε λήψη 

δειγµάτων  βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρου- 

σµάτων κορωνοϊού COVID-19 για επιδηµιολογικούς  λό- 

γους, πάντοτε µε τη συναίνεση των προσώπων αυτών 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Εθνικού Οργανισµού 

Δηµόσιας Υγείας, προκειµένου τα δείγµατα  αυτά να ε- 

λέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόµενα 

πρόσωπα έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID- 

19. Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π., απο- 

κλειστικά  και µόνο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 

πρώτου εδαφίου, δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία ταυ- 

τοποίησης των ενδιαφεροµένων  φυσικών προσώπων, 

στα οποία διενεργεί λήψη βιολογικού υλικού, στο Εθνικό 

Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, µε χρή- 

ση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία διαλειτουργούν µε α- 

σφάλεια µε το εν λόγω Μητρώο. 

 
Άρθρο 56 

Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού 

και λοιπού προσωπικού 

 
1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόµενων οργανι- 

κών θέσεων, εκατόν εβδοµήντα (170) θέσεις ειδικευµέ- 

νων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού 

στα ακόλουθα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσο- 
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κοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκοµείο 

Σάµου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκο- 

µείο Χίου «Σκυλίτσειο». 

2. Οι θέσεις που συστήνονται σύµφωνα µε την παρ. 1 

δεν συνυπολογίζονται  στα ποσοστά που προβλέπει το 

άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), στις περιπτώσεις που 

αυτές τα υπερβαίνουν. Η κατανοµή των θέσεων ανά νο- 

σοκοµείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθµό, 

πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η 

οποία εκδίδεται  µετά από εισήγηση του Κεντρικού Συµ- 

βουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.). 

 
Άρθρο 57 

Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού 

προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας 

 
Στην   περ.  α΄   της   παρ.  2  του   άρθρου  10  του 

ν. 3329/2005 (Α΄ 81), µετά τη λέξη «Κ.Ε.Θ.Ε.Α.» προστί- 

θενται οι λέξεις  «της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,» και η παρ. 2α διαµορ- 

φώνεται ως εξής: 

«2.α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δηµό- 

σιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., 

του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., 

του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του 

Ο.Κ.Α.Ν.Α., του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των στρατιω- 

τικών νοσοκοµείων, του Νοσηλευτικού  Ιδρύµατος Μετο- 

χικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

καταρτίζονται,  σε κάθε Διοίκηση Υγειονοµικής  Περιφέ- 

ρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, ηλεκτρονικοί  κατάλογοι  λοι- 

πού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγο- 

ρία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, α- 

νεξάρτητα  από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, 

στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν  αντίστοιχο 

τίτλο  σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος,  όπου 

απαιτείται». 

 
Άρθρο 58 

Σύσταση θέσεων ειδικευοµένων νοσηλευτών - 

Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας 

και εξειδίκευσης 

 
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, για την παροχή 

υπηρεσιών αποτελεσµατικής  νοσηλευτικής  φροντίδας 

συστήνονται οι ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις 

της νοσηλευτικής  επιστήµης: α) ειδικότητες ανακουφι- 

στικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής  φροντίδας,  γε- 

ροντολογικής  νοσηλευτικής,  επείγουσας και εντατικής 

νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δηµόσιας υγείας/ κοινοτι- 

κής νοσηλευτικής,  νοσηλευτικής  καρδιαγγειακών  παθή- 

σεων, νοσηλευτικής  ψυχικής υγείας, ογκολογικής  νοση- 

λευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής,  νοσηλευτικής  παί- 

δων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής  και β) εξειδικεύσεις 

διαχείρισης εξωσωµατικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής 

νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοση- 

λευτικής αποκατάστασης, νοσηλευτικής  ελέγχου  λοιµώ- 

ξεων, νοσηλευτικής  στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευ- 

τικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή µεταµοσχεύ- 

σεων και δερµατολογικής νοσηλευτικής.  Ο συνολικός α- 

ναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής  ειδικότητας 

ανέρχεται  σε δεκαοκτώ (18) µήνες και ο συνολικός ανα- 

γκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής  εξειδίκευσης 

ανέρχεται  σε έξι (6) µήνες µετά από τη λήψη της νοση- 

λευτικής ειδικότητας. 

2. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ανακου- 

φιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας 

κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φρο- 

ντίδα ασθενών που νοσηλεύονται  σε τµήµατα νοσοκο- 

µείων και σε υπηρεσίες παροχής ανακουφιστικής  φρο- 

ντίδας εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Ως εκπαι- 

δευτικές  µονάδες των ειδικευόµενων  νοσηλευτών στην 

ειδικότητα  αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Ε- 

θνικού Συστήµατος Υγείας και µονάδες ανακουφιστικής 

φροντίδας. 

3. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της γεροντο- 

λογικής νοσηλευτικής κατανέµεται σε θεωρητική και κλι- 

νική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται 

σε τµήµατα νοσοκοµείων, µονάδες εντατικής  θεραπείας 

(ΜΕΘ), τµήµατα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και σε 

δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (κατ’ οίκον φρο- 

ντίδα υγείας και Κέντρα Υγείας). Ως εκπαιδευτικές  µο- 

νάδες των ειδικευόµενων  νοσηλευτών στην ειδικότητα 

αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συ- 

στήµατος Υγείας. 

4. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της επείγου- 

σας εντατικής  νοσηλευτικής  κατανέµεται σε θεωρητική 

και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύ- 

ονται σε µονάδες εντατικής  θεραπείας, µονάδες αυξη- 

µένης φροντίδας  και σε τµήµατα επειγόντων περιστατι- 

κών ενηλίκων. Ως εκπαιδευτικές  µονάδες των ειδικευό- 

µενων νοσηλευτών στην ειδικότητα  αυτήν ορίζονται µο- 

νάδες εντατικής  θεραπείας, µονάδες αυξηµένης φροντί- 

δας και τµήµατα επειγόντων περιστατικών των νοσοκο- 

µείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

5. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευ- 

τικής δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής  κατανέ- 

µεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε θέµατα δηµό- 

σιας υγείας στις κατά τόπους διευθύνσεις  δηµόσιας υ- 

γείας  των Δ.Υ.ΠΕ., σε µονάδες πρωτοβάθµιας φροντί- 

δας υγείας, τµήµατα νοσοκοµείων και τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία (ΤΕΙ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε δοµές παρο- 

χής κατ’ οίκον φροντίδας, στον Εθνικό Οργανισµό Δηµό- 

σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε εργαστήρια δηµόσιας υγείας και 

σε σχολικές µονάδες. Ως εκπαιδευτικές  µονάδες των ει- 

δικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζο- 

νται οι διευθύνσεις  δηµόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 

(Α΄ 54) των οικείων Δ.Υ.ΠΕ.. 

6. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευ- 

τικής καρδιαγγειακών παθήσεων κατανέµεται σε θεωρη- 

τική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νο- 

σηλεύονται σε τµήµατα νοσοκοµείων, µονάδες εντατι- 

κής θεραπείας - καρδιοχειρουργικές µονάδες και σε αι- 

µοδυναµική εργαστήρια. Ως εκπαιδευτικές  µονάδες των 

ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορί- 

ζονται τµήµατα και µονάδες εντατικής  θεραπείας των 

νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

7. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευ- 

τικής Ψυχικής Υγείας κατανέµεται σε θεωρητική και κλι- 

νική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται 

σε ψυχιατρικά τµήµατα νοσοκοµείων, κέντρα ψυχικής υ- 

γιεινής, κέντρα ηµέρας, µονάδες απεξάρτησης, µονάδες 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε κοινωνικούς συ- 

νεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης. Ως εκπαιδευτικές 



64  
 
 

µονάδες των ειδικευόµενων  νοσηλευτών στην ειδικότη- 

τα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας. 

8. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ογκολο- 

γικής νοσηλευτικής  κατανέµεται σε θεωρητική και κλινι- 

κή άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται  σε 

τµήµατα νοσοκοµείων, ογκολογικά τµήµατα, µονάδες ε- 

ντατικής  θεραπείας, τµήµατα επειγόντων  περιστατικών 

και σε µονάδες ανακουφιστικής  φροντίδας.  Ως εκπαι- 

δευτικές  µονάδες των ειδικευόµενων  νοσηλευτών στην 

ειδικότητα  αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Ε- 

θνικού Συστήµατος Υγείας. 

9. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της παθολο- 

γικής νοσηλευτικής  κατανέµεται σε θεωρητική και κλινι- 

κή άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται  σε 

τµήµατα του παθολογικού τοµέα νοσοκοµείων, σε µονά- 

δες εντατικής  θεραπείας και τµήµατα επειγόντων περι- 

στατικών. Ως εκπαιδευτικές  µονάδες των ειδικευόµενων 

νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα 

νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

10. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοση- 

λευτικής  Παίδων κατανέµεται σε θεωρητική και κλινική 

άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται  σε 

παιδιατρικά τµήµατα του παθολογικού και χειρουρνικού 

τοµέα νοσοκοµείων, µονάδες εντατικής νοσηλείας νεο- 

γνών (ΜΕΝΝ), µονάδες εντατικής  θεραπείας παίδων και 

τµήµατα επειγόντων περιστατικών παίδων. Ως εκπαιδευ- 

τικές µονάδες των ειδικευόµενων νοσηλευτών στην ειδι- 

κότητα αυτήν ορίζονται τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνι- 

κού Συστήµατος Υγείας. 

11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της περιεγ- 

χειρητικής  νοσηλευτικής  κατανέµεται σε θεωρητική και 

κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύο- 

νται σε τµήµατα του χειρουργικού τοµέα νοσοκοµείων, 

στα χειρουργεία,  στην αποστείρωση και σε αναισθησιο- 

λογικά τµήµατα. Ως εκπαιδευτικές  µονάδες των ειδικευ- 

όµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται 

τµήµατα νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

12. Συστήνονται δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα 

(2.250) θέσεις ειδικευοµένων  νοσηλευτών. Οι ανωτέρω 

θέσεις ειδικευοµένων  νοσηλευτών καταλαµβάνονται  α- 

πό νοσηλευτές  ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές 

ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά µπορεί να 

µεταβάλλονται µόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέ- 

σεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους 

αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται  στον δηµόσιο 

τοµέα. Νοσηλευτές  εργαζόµενοι  στον δηµόσιο τοµέα 

δύνανται να καταλαµβάνουν µε απόσπαση θέση υπερά- 

ριθµου ειδικευόµενου σε ποσοστό µέχρι 25% των θέσε- 

ων ειδικευοµένων  νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής µο- 

νάδας. 

13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής  ειδι- 

κότητας  ή εξειδίκευσης  πρέπει να διαθέτουν ως ελάχι- 

στα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθµιας νοσηλευτι- 

κής εκπαίδευσης ή ισοτίµου σχολής της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής επίσηµα αναγνωρισµένου στην Ελλάδα και 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος  νοσηλευτή.  Η διαδικα- 

σία επιλογής ειδικευοµένων  νοσηλευτών γίνεται  µε ευ- 

θύνη των Υ.ΠΕ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύ- 

ναταινα καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλο- 

γής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, 

η διαδικασία επιλογής των ειδικευόµενων  νοσηλευτών 

από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ- 

ρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

14. Η τοποθέτηση των ειδικευοµένων  γίνεται  µε από- 

φαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόµε- 

νος συνάπτει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι- 

σµένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη- 

σης, ισόχρονης διάρκειας µε τον προβλεπόµενο κατά 

νόµο χρόνο ειδίκευσης,  µε το νοµικό πρόσωπο, στο ο- 

ποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική µονάδα του. 

Οι ειδικευόµενοι νοσηλευτές  λαµβάνουν, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό µισθό του 

εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου της εκπαιδευτικής 

κατηγορίας  του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄  176), 

στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές µισθολογικές 

παροχές του ιδίου νόµου που λαµβάνει το µόνιµο νοση- 

λευτικό  προσωπικό. Οι αποσπασµένοι υπεράριθµοι ειδι- 

κευόµενοι νοσηλευτές  λαµβάνουν τις αποδοχές της ορ- 

γανικής τους θέσης. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δηµοσιεύ- 

εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται 

το πρόγραµµα και η κατανοµή της θεωρητικής και κλινι- 

κής εκπαίδευσης των ειδικευοµένων, οι υποχρεώσεις 

των ειδικευοµένων  και των εκπαιδευτών τους, ο αριθµός 

των ειδικευοµένων  και η κατανοµή των θέσεων ανά ειδι- 

κότητα, υγειονοµική  περιφέρεια και εκπαιδευτική µονά- 

δα ειδικότητας για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι 

προϋποθέσεις συµµετοχής  στις εξετάσεις απόκτησης 

νοσηλευτικής  ειδικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λε- 

πτοµέρεια. 

16. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής  ειδι- 

κότητας  2020-2021, ο συνολικός αριθµός των θέσεων 

των ειδικευοµένων  νοσηλευτών της παρ. 12, κατανέµε- 

ται σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευό- 

µενων επείγουσας και εντατικής  νοσηλευτικής  και εξα- 

κόσιες (600) θέσεις ειδικευόµενων  νοσηλευτικής  δηµό- 

σιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.  Για την εν λόγω 

χρονική περίοδο, η κατανοµή των θέσεων των ειδικευό- 

µενων νοσηλευτών στην ειδικότητα  της επείγουσας και 

εντατικής  νοσηλευτικής  ορίζεται  µε την απόφαση της 

παρ. 18, ενώ των θέσεων των ειδικευόµενων  νοσηλευ- 

τών στην ειδικότητα  της νοσηλευτικής  δηµόσιας υγεί- 

ας/κοινοτικής  νοσηλευτικής  σύµφωνα µε τον πίνακα 1 

του Παραρτήµατος. 

17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής  ειδι- 

κότητας  2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενερ- 

γείεται από τις οικείες Υ.ΠΕ. µέχρι την 30ή.9.2020, µε ά- 

µεση ένταξη  των ειδικευοµένων  στους φορείς υποδο- 

χείς για την ειδικότητα,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην παρ. 16. 

18. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του πα- 

ρόντος, εκδίδεται  απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε 

την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υπο- 

ψηφίων ειδικευοµένων  νοσηλευτών για τη χρονική πε- 

ρίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραµµα 

και η κατανοµή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης 

των ειδικευοµένων  για την ίδια ως άνω περίοδο, η κατα- 

νοµή των θέσεων ανά επιµέρους εκπαιδευτική µονάδα 

ειδικότητας και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτο- 

µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 
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Άρθρο 59 

Εποπτεία προγράµµατος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - 

Συντονιστές εκπαίδευσης – 

Απονοµή τίτλου ειδικότητας 

 
1. Την επιστηµονική ευθύνη διαµόρφωσης του εκπαι- 

δευτικού προγράµµατος των ειδικοτήτων της νοσηλευτι- 

κής, έχει Τριµελές  Συµβούλιο Εκπαίδευσης που αποτε- 

λείται  από ένα (1) µέλος ΔΕΠ µε γνωστικό αντικείµενο 

αντίστοιχο  της κάθε ειδικότητας, έναν (1) Συντονιστή 

Εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Εκ- 

παίδευσης µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

2. Με απόφαση του Διοικητή  κάθε Υ.ΠΕ., µετά από 

γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της, ορίζονται 

«Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονι- 

στές Εκπαίδευσης» των ειδικευοµένων  νοσηλευτών µε 

τριετή  θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισµό της 

κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην οικεία 

Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής  Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευ- 

τής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχια- 

κού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προ- 

ϋποθέσεις του παρόντος νόµου και υπηρετεί σε ένα από 

τα νοσοκοµεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Ανα- 

πληρωτής Συντονιστής  Εκπαίδευσης» ορίζεται  ανά εκ- 

παιδευτική µονάδα, κατέχει  τα ίδια προσόντα µε τον Συ- 

ντονιστή  και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που 

του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει 

την εφαρµογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης 

των ειδικευοµένων,  εγκρίνει  το πρόγραµµα εναλλαγής 

των ειδικευοµένων στους χώρους παροχής της ειδικότη- 

τας, κατανέµει  τους ειδικευοµένους µε απόφασή του 

στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει  πιστοποιητικό πε- 

ράτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές 

της ειδικότητας, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της 

νοσηλευτικής  υπηρεσίας του αντίστοιχου  νοσοκοµείου 

και/ή µετά τη γνώµη του προϊστάµενου της διεύθυνσης 

δηµόσιας υγείας της αντίστοιχης  Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, 

όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόµενοι. 

3.  Για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής 

και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόµενων  νοση- 

λευτών καθιερώνεται το «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαί- 

δευσης» του ειδικευοµένου, στο οποίο καταγράφονται 

το περιεχόµενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η 

πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη  δραστηριότητα 

των εκπαιδευτών του. 

4. Ο τίτλος  της νοσηλευτικής  ειδικότητας απονέµεται 

µε απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., µετά τη συ- 

µπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευοµένου 

και την επιτυχή συµµετοχή του σε γραπτές και προφορι- 

κές εξετάσεις, που διεξάγονται µια φορά το εξάµηνο, 

στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκε  ο ειδικευόµε- 

νος. 

5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορι- 

κών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται  µε το 

σύστηµα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο 

το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου της αντίστοιχης 

ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται 

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευοµένων Νοσηλευ- 

τών µε τριετή  θητεία για τη δηµιουργία δεξαµενής  τρά- 

πεζας θεµάτων, συγκροτούνται  τριµελείς  επιτροπές διε- 

νέργειας  εξετάσεων  ανά ειδικότητα  και ανά Υ.ΠΕ. και 

προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων  και ο τρό- 

πος διαµόρφωσης της τελικής  βαθµολογίας των εξετα- 

ζοµένων µε αναφορά στο γραπτό και προφορικό σκέλος 

της εξέτασής τους. 

6. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν 

το δικαίωµα να προσέλθουν σε επόµενες εξετάσεις. Σε 

περίπτωση µη επιτυχούς εξέτασης  για τρίτη φορά, οι ει- 

δικευόµενοι  υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαί- 

δευση τους για έξι (6) µήνες, οπότε και επανατοποθε- 

τούνται ως άµισθοι υπεράριθµοι σε εκπαιδευτικές  µονά- 

δες, µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα 

της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της 

κύριας ειδικότητας. 
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Άρθρο 60 

‘Εγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών 

για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. – Μ.Ε.Ν.Ν. 

 
Στο άρθρο 32 του ν. 4461/2017 (Α΄38) προστίθεται νέο 

εδάφιο, ως εξής: 

«Η προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων  ιατρών κλάδου 

Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θερα- 

πείας (Μ.Ε.Θ.) δύναται, µετά από σχετική αιτιολογηµένη 

εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµοσοκοµεί- 

ου, να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και να διε- 

νεργείται µόνο για µία ή ορισµένες, από τις προβλεπόµε- 

νες ως αναγκαίες, ειδικότητες του πρώτου εδαφίου». 

 
Άρθρο 61 

Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης 

ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος 

 
1. Η περ. ε΄ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) 

αντικαθίσταται  ως εξής: 

«ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος  καταδικαστεί  αµετά- 

κλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κι- 

βδηλεία,  παραχάραξη, για παράβαση του νόµου περί 

ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτο- 

νία, για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας  ελευθερίας,  για 

εγκλήµατα  οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, για αισχροκέρδεια,  για δωροληψία, για αρπαγή, 

καθώς και για τα αδικήµατα των άρθρων 221 παρ. 1 (έκ- 

δοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωµατική 

βλάβη εµβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύη- 

σης) και 306 (έκθεση) Π.Κ..» 

2. Το άρθρο 115 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται  ως ε- 

ξής: 

 
«Άρθρο 115 

Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας 

άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού 

επαγγέλµατος 

 
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ε- 

παγγέλµατος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλε- 

ται: 

α) αν επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο,  ανέκ- 

κλητα από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική 

ποινή στέρησης του δικαιώµατος της άσκησης του επαγ- 

γέλµατος  για ορισµένο χρονικό διάστηµα και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκτέλεση  της πειθαρχικής ποινής δεν 

έχει ανασταλεί, 

β) για ορισµένο χρονικό διάστηµα εφόσον ο ιατρός ή ο 

οδοντίατρος  στερηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 60 Π.Κ., 

θέσεως ή αξιώµατος και για όσο χρόνο ισχύει η στέρηση 

αυτή, 

γ) µετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ιατρού ή ο- 

δοντιάτρου  για τα αδικήµατα της περ. ε΄ του άρθρου 

114, εφόσον ληφθεί αιτιολογηµένη απόφαση του Πανελ- 

λήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρι- 

κής Οµοσπονδίας περί αναστολής της ισχύος της βεβαί- 

ωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος,  κατόπιν 

γνώµης του Πειθαρχικού Συµβουλίου του οικείου Ιατρι- 

κού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, εντός  των ορίων αρµο- 

διότητας  του οποίου τελέστηκε το αδίκηµα, και κλήση 

για παροχή εξηγήσεων του ελεγχόµενου ιατρού, εφό- 

σον διαπιστωθεί ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγεί- 

ας ή προς διασφάλιση του λειτουργήµατος της ιατρικής, 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ια- 

τρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287). Στην περίπτωση αυτή, η 

αναστολή διαρκεί για χρονικό διάστηµα έως δώδεκα (12) 

µηνών, µετά την πάροδο του οποίου η υπόθεση εξετάζε- 

ται εκ νέου από τον Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο ή την 

Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, σύµφωνα µε την α- 

νωτέρω διαδικασία. 

Ο αρµόδιος εισαγγελέας οφείλει να ανακοινώνει στον 

Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντια- 

τρική Οµοσπονδία, αµελλητί, κάθε περίπτωση ασκήσεως 

ποινικής διώξεως για τα αδικήµατα της περ. ε΄ του άρ- 

θρου 114. Τα ανωτέρω πειθαρχικά όργανα δικαιούνται 

να λάβουν αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσµατος ή του 

κατηγορητηρίου,  εφόσον έχει  συνταχθεί, καθώς και α- 

ντίγραφο  ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης για πει- 

θαρχικό έλεγχο.  Ο Γραµµατέας του δικαστηρίου ή του 

δικαστικού συµβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει α- 

µέσως στον Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο και την Ελλη- 

νική Οδοντιατρική Οµοσπονδία τα παραπεµπτικά ή απαλ- 

λακτικά βουλεύµατα σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς 

και τις εκδοθείσες  σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καταδι- 

καστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του κατηγορού- 

µενου ιατρού ή οδοντίατρου. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 321 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου 

έχει δυνατότητα όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διάπραξης α- 

πό καταδικασµένο ιατρό νέων αδικηµάτων, β) υπάρχει 

κίνδυνος και ανάγκη προστασίας για την δηµόσια υγεία, 

γ) υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, να εισηγηθεί 

προς τον Πανελλήνιο  Ιατρικό Σύλλογο, µε αιτιολογηµέ- 

νη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερο- 

µένου ιατρού, την προσωρινή αναστολή  της άσκησης 

του ιατρικού επαγγέλµατος-λειτουργήµατος του ιατρού. 

Ο Πανελλήνιος  Ιατρικός Σύλλογος  οφείλει να προβεί 

στην ανάκληση της βεβαίωσης παύσης ισχύος της ανα- 

στολής  µετά  από σχετική  εισήγηση  του Πειθαρχικού 

Συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.» 

 
Άρθρο 62 

Νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των 

στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του 

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που υπηρετούν σε Αρχές 

του εξωτερικού εκτός ΕΕ 

 
1. Για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι 

(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες 

για αναγκαίες  διαγνωστικές  πράξεις και οι δαπάνες νο- 

σοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής  περίθαλψης των 

στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουρ- 

γείου Εθνικής Άµυνας που υπηρετούν σε Αρχές εκτός 

ΕΕ και οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή προσβάλλονται από 

τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από 

τα ταµειακά διαθέσιµα των οικείων Στρατιωτικών Ακο- 

λούθων Αµυνας. Αν αυτά δεν επαρκούν, ζητείται  η απο- 

στολή εµβάσµατος από το οικείο Γενικό Επιτελείο.  Οι 

ρυθµίσεις της παρ. 1 καταλαµβάνουν και τα µέλη των οι- 

κογενειών των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλή- 

λων του ΥΠΕΘΑ που διαµένουν µε αυτούς. 

2. Για τον έλεγχο  και την απόδοση των δαπανών της 

παρ. 1, εφαρµόζονται  τα οριζόµενα στα άρθρα 17 και 18 

του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162). 
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Άρθρο 63 

Παράταση ισχύος συµβάσεων για κάλυψη έκτακτων 

αναγκών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

Ιωαννίνων 

 
Παρατείνονται  αυτοδικαίως για δώδεκα (12) µήνες α- 

πό τη λήξη τους, οι συναφθείσες στο πλαίσιο της παρ. 2 

του άρθρου 25 του ν. 4613/2019 (Α΄ 78), συµβάσεις ε- 

ξαρτηµένης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε ηµεροµηνία 

λήξης εντός του µηνός Ιουνίου 2020. 

 
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Άρθρο 64 

Διαδικασία αδειοδότησης 

κατασκευών κεραιών στην ξηρά 

 
1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 

(Α’ 167) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής  Αεροπορίας 

(ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας». 

2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 

αντικαθίσταται  ως εξής: 

«Α. Σε περίπτωση µεταβολών στις δοµικές κατασκευ- 

ές κεραιών περιβαλλοντικής  κατηγορίας Β, οι οποίες υ- 

πάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές  δεσµεύσεις, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4014/2011 (Α' 209) και 

οι οποίες δεν εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες  του άρ- 

θρου 29 του παρόντος νόµου, εφόσον αυτές αφορούν: 

α) κατασκευές  κεραιών, των οποίων οι κατασκευές  στή- 

ριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή 

αντίστοιχες δοµικές κατασκευές,  είτε  εδράζονται  επί ε- 

δάφους και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά 

τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δεκαπέντε 

(15) µέτρων, είτε  εδράζονται  επί κτιρίου και το µέγιστο 

ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, πα- 

ραµένει µικρότερο των δέκα (10) µέτρων, β) κατασκευές 

κεραιών, που δεν περιλαµβάνουν κατασκευές  στήριξης 

όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώµατα, πυλώνες ή α- 

ντίστοιχες δοµικές κατασκευές,  αλλά η στήριξη αυτών 

γίνεται  σε υφιστάµενες δοµικές κατασκευές  µε χρήση 

µεταλλικών στηριγµάτων, οι διαστάσεις των οποίων, µε- 

τά από την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) µέτρα. 

Η δήλωση στις αµέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλ- 

λεται  στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη  από τα εξής δικαιολο- 

γητικά: (α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, 

που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κα- 

τασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,  (β) επικαιροποίη- 

ση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλο- 

ντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε όλες τις απαραίτητες εγκρί- 

σεις, (γ) αίτηση προς την ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια 

της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ µετά την έκ- 

δοση θετικής γνωµοδότησης µέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) 

την ΕΕΑΕ και (ββ) την ΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, µετά 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενηµερώνεται  ο 

πολεοδοµικός φάκελος στο e-Άδειες.» 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκ- 

κρεµείς διαδικασίες ελέγχου  και επιβολής κυρώσεων α- 

πό την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται,  σύµφωνα µε τη νοµοθε- 

σία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης µε 

την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.» 

 
Άρθρο 65 

Χορήγηση αποσπασµάτων ληξιαρχικών  πράξεων και 

πιστοποιητικών δηµοτολογίου µέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης 

 
1. Η χορήγηση αποσπασµάτων των ληξιαρχικών πρά- 

ξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143) µπορεί να γίνεται  µέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε 

βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσµα- 

τα αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδει- 

κτική δύναµη των αποσπασµάτων ισχύουν τα προβλεπό- 

µενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976. 

2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δηµοτολογίου  µπορεί 

να γίνεται  µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό- 

σιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία  του Μητρώου Πολι- 

τών. Τα πιστοποιητικά αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον 

ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναµη των 

πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 

του ν. 3274/2004 (Α΄ 195). 

3. Τα αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων και τα 

πιστοποιητικά δηµοτολογίου  που χορηγούνται σύµφωνα 

µε το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία  που ορίζονται στην 

παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α’ 68), όπως κυρώ- 

θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και β) τα 

στοιχεία  του αρµόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γί- 

νονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύµφωνα µε τα οριζό- 

µενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), ό- 

πως κυρώθηκε και ισχύει. 

4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χο- 

ρήγησης των αποσπασµάτων και των πιστοποιητικών 

του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούµενων αποσπα- 

σµάτων και πιστοποιητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λε- 

πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. 

 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Άρθρο 66 

Ρυθµίσεις περί αποφαινοµένων οργάνων δηµοσίων 

συµβάσεων έργων και µελετών 

 
H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α΄147) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, 

εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας  Υπο- 

δοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπο- 

ρεί µε διάταγµα, που εκδίδεται  µε πρόταση του Υπουρ- 

γού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού, να γίνονται  οι αναγκαίες  προσαρ- 

µογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του 

και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο 

για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων  φορέων και έρ- 

γων. Με το διάταγµα αυτό µπορεί να ενοποιούνται ή να 
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συντέµνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη δι- 

οικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να κα- 

ταργούνται βαθµοί των διαδικασιών αυτών. 

Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, ε- 

κτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδο- 

µών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί 

µε κοινή απόφαση που εκδίδεται  από τον Υπουργό Υπο- 

δοµών και Μεταφορών και τον κατά περίπτωση αρµόδιο 

Υπουργό, να γίνεται  ο ειδικότερος προσδιορισµός των 

οργάνων και συµβουλίων που αποφασίζουν ή γνωµοδο- 

τούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του παρόντος. Αποφαινόµενα και γνωµοδο- 

τούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες 

διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές τους µέχρι την έκ- 

δοση νέας απόφασης». 

 
Άρθρο 67 

Αποζηµίωση εµπορικών πτήσεων 

Απριλίου και Μαΐου 2020 

 
1. Οι εµπορικές πτήσεις που πραγµατοποιούνται κατά 

το δίµηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, αποζηµιώνονται µε 

το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόµενη θέση, 

πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ. 

2. Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργεί- 

ου Οικονοµικών µετά από αίτηµα και σχετική βεβαίωση 

των αεροπορικών εταιρειών  ότι οι προσφερόµενες θέ- 

σεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα 

ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης µεταφο- 

ράς επιβατών/φορτίου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- 

ποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ειδικότεροι  όροι 

και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για 

την εφαρµογή του παρόντος. 

 
Άρθρο 68 

Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκµετάλλευσης τακτικών 

αεροπορικών γραµµών όπου έχουν επιβληθεί 

υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 

 
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής  εθνικής διάταξης 

περί δηµοσίων συµβάσεων, για πτήσεις εκµετάλλευσης 

τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επι- 

βληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας βάσει 

των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού 1008/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

24ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε κοινούς κανόνες εκ- 

µετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότη- 

τα, χωρίς τροποποίηση των υφισταµένων  συµβάσεων, 

καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση,  κατά το δίµηνο Απριλίου 

και Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθµισµα στις εν λόγω 

πτήσεις, που ανέρχεται  στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ 

ανά προσφερόµενη θέση, πλέον αναλογούντος  ΦΠΑ. 

2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του α- 

ναλογούντος ποσού όπως αυτό υπολογίζεται  βάσει του 

Παραρτήµατος υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτηµα V) των ισχυ- 

ουσών συµβάσεων, σε βάρος των ειδικών λογαριασµών 

των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολιµέ- 

νων της Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας κατά παρέκ- 

κλιση λοιπών διαδικασιών, και µε εισήγηση του Διοικητή 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα µε το 

ήδη προβλεπόµενο αντιστάθµισµα. 

3. Ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων βεβαιώνε- 

ται  µε σχετική  υπεύθυνη δήλωση (του  ν. 1599/1986, 

Α΄ 75) του Αεροµεταφορέα. 

4. Για το ανωτέρω διάστηµα, καλύπτονται κατά παρέκ- 

κλιση των προβλεποµένων στις οικείες  συµβάσεις, η ε- 

λάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφε- 

ρόµενες θέσεις εβδοµαδιαίως ανά γραµµή και ανά κα- 

τεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί για τη χαµηλή (χειµε- 

ρινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύµβαση. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο- 

ρών δύναται να τροποποιούνται οι συχνότητες  ή οι προ- 

ορισµοί ή και να αναστέλλονται οι υφιστάµενες Συµβά- 

σεις εκµετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραµµών, 

στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δη- 

µόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πο- 

λιτικής  Αεροπορίας, µε ειδική αιτιολόγηση  που αποδει- 

κνύει ότι παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα 

εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών. 

 
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Άρθρο 69 

Σύγκληση Συµβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. 

 
Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), αντι- 

καθίσταται ως εξής: 

«4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύµατος δύναται 

να αναβληθεί µέχρι και τρείς (3) µήνες η σύγκληση του 

Συµβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 

του Συµβουλίου Κρίσεων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

και Λιµενοφυλάκων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Αρ- 

χηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί,  αποφασίζει 

ο οικείος Υπουργός. Επίσης, δύναται να παραταθεί µέχρι 

έναν (1) µήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποι- 

ουδήποτε Συµβουλίου Κρίσεων µε αιτιολογηµένη από- 

φαση του Προέδρου του. 

 
Άρθρο 70 

Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 
Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου  2020 οι µεταθέσεις  των 

στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγµατοποιούνται σύµφωνα 

µε το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), µε την επιφύλαξη όσων ορί- 

ζονται στο άρθρο 26 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184). 

 
Άρθρο 71 

Προµήθειες στον τοµέα της ασφάλειας 

 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α΄137) α- 

ντικαθίσταται  ως εξής: 

«3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 

των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Προστασίας του Πολίτη 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι 

υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής 

Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστι- 

κού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο- 

φυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που 

ασκούν τις αρµοδιότητες επί θεµάτων που αφορούν στις 

διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων 

προµηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόµου 
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στον τοµέα της ασφάλειας και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζή- 

τηµα σχετικό µε την προσαρµογή του παρόντος νόµου 

στον τοµέα της ασφάλειας.  Η έκδοση του προεδρικού 

διατάγµατος  αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την ε- 

φαρµογή του παρόντος νόµου.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέ- 

ξεις «Υπουργού Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται  από 

τις λέξεις  «αρµόδιου Υπουργού». 

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 µετά την παρ. 9 προ- 

στίθεται νέα παρ. 10, ως εξής: 

«10. Οι τεχνικές  προδιαγραφές για προµήθειες, έργα 

και υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτο- 

φυλακής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρό- 

ντος νόµου εγκρίνονται  από τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής.» 

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέ- 

ξεις «Υπουργού Εθνικής Άµυνας» αντικαθίστανται  από 

τις λέξεις  «αρµόδιου Υπουργού». 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του 

ν. 3978/2011, οι λέξεις  «Υπουργού Εθνικής Άµυνας» α- 

ντικαθίστανται  από τις λέξεις  «αρµόδιου Υπουργού». 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του 

ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άµυνας» α- 

ντικαθίστανται  από τις λέξεις  «αρµόδιου Υπουργείου». 

7. Στο τέλος  του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστί- 

θεται παρ. 4, ως εξής: 

«4. Ειδικά για τις συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – 

Ελληνικής  Ακτοφυλακής  στον τοµέα  της ασφάλειας, 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νό- 

µου, µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος  της 

παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήµατα που σχετίζονται 

µε εγγυητικές επιστολές  εφαρµόζονται  οι αντίστοιχες 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.» 

8. Στο τέλος  του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστί- 

θεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Ειδικά για συµβάσεις του Λιµενικού Σώµατος – Ελ- 

ληνικής Ακτοφυλακής,  που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ- 

µογής του παρόντος νόµου, η απόφαση: α) για την έ- 

γκριση ή µη των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, β) για 

την κατακύρωση ή µη της σύµβασης στο όνοµα του επι- 

λεγέντος οικονοµικού φορέα και γ) για την έγκριση ή µη 

της αντίστοιχης  δαπάνης, λαµβάνεται για ποσό άνω των 

πενήντα (50) εκατοµµυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, µετά α- 

πό γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής και 

εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- 

τικής. Για συµβάσεις µικρότερης οικονοµικής αξίας, η α- 

πόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη- 

σιωτικής Πολιτικής µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινο- 

βουλευτικής  Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας  και Νη- 

σιωτικής Πολιτικής µπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον 

το ζητήσει η αρµόδια Κοινοβουλευτική  Επιτροπή, να ει- 

σάγει το θέµα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής  από- 

φασης.» 

9.  Στο  τέλος   της  παρ. 1  του  άρθρου  105  του 

ν. 3978/2011 (Α΄137) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά σε ό, τι αφορά   στο Λιµενικό Σώµα – Ελληνι- 

κή Ακτοφυλακή, τα σχετικά µε την εκτέλεση  των συµβά- 

σεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής  του παρό- 

ντος νόµου, εξακολουθούν  να διέπονται από τις σχετι- 

κές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.» 

ΜΕΡΟΣ Η΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Άρθρο 72 

Προκήρυξη εκλογών 

 
1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτα- 

νη και Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι- 

δρύµατα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και 

υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, 

πραγµατοποιείται από τη Σύγκλητο δύο (2) µήνες πριν α- 

πό τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλ- 

λης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των µο- 

νοµελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει 

στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εµπίπτουν στην παρ. 1, 

πραγµατοποιείται από το αρµόδιο ανά περίπτωση όργα- 

νο δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, 

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

 
ΜΕΡΟΣ Θ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 73 

Ρυθµίσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 

15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την ε- 

ξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του 

άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και των αιτήσεων 

διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, 

οι οποίες παραπέµπονται από το γραφείο  κτηµατογρά- 

φησης αυτεπαγγέλτως  στην Επιτροπή προς κρίση και α- 

φορούν µελέτες κτηµατογράφησης,  για τις οποίες έχει 

ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηµατολογι- 

κών στοιχείων,  κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε- 

ων: α) δύνανται  να συνεδριάζουν  κατά τα οριζόµενα 

στην υπ’ αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 850) και β) οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οι πληρε- 

ξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί  σύµβουλοι, κατά την ε- 

ξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον 

της Επιτροπής και υποχρεούνται µέχρι την προηγούµενη 

ηµέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκοµίσουν 

στο γραφείο  κτηµατογράφησης  τον φάκελο της υπόθε- 

σής τους. Το γραφείο  κτηµατογράφησης  διαβιβάζει α- 

µελλητί  στην αρµόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπόθε- 

σης. 

2. Από το δεύτερο  εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 

του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) διαγράφονται  οι λέξεις  «Βρι- 

λησσίων» και «Πειραιά». 

3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α 

του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), διαγράφονται οι λέξεις  «µε έ- 

δρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας  που αποφα- 

σίζεται από τη Γενική Συνέλευση». 
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ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
Άρθρο 74 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών 

δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής 

εκτέλεσης 

 
1. Το χρονικό διάστηµα της επιβολής του µέτρου της 

προσωρινής αναστολής  της λειτουργίας των δικαστη- 

ρίων  και  των  εισαγγελιών   της  Χώρας  (13.3.2020  - 

31.5.2020) δεν υπολογίζεται  στις νόµιµες και δικαστικές 

προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδι- 

κων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών  ενώπιον των 

δικαστηρίων, συµβολαιογράφων ως υπαλλήλων του 

πλειστηριασµού, υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών 

γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη 

της παραπάνω αναστολής οι προθεσµίες αυτές τρέχουν 

για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται για να συµπληρω- 

θεί η αντίστοιχη  προβλεπόµενη από τον νόµο προθε- 

σµία. Ειδικότερα οι προθεσµίες της παρ. 2 του άρθρου 

215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι 

προθεσµίες άσκησης ανακοπών, µε εξαίρεση τις προθε- 

σµίες άρθρου 934 του ΚΠολΔ, ένδικων µέσων και πρό- 

σθετων λόγων δεν συµπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν 

επιπλέον τριάντα  (30) ηµέρες από την προβλεπόµενη 

λήξη τους. 

2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδή- 

ποτε βαθµού δικαιοδοσίας και µε οποιαδήποτε διαδικα- 

σία µαταιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή µέ- 

χρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως,  µε πράξη 

του προέδρου του τµήµατος ή του δικαστή, ηµέρα και ώ- 

ρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνα- 

τόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός  του χρονι- 

κού διαστήµατος  από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από 

1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή  της υπόθεσης στο 

οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και 

ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και 

ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρω- 

ση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η 

νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον 

δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά- 

τους. 

Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να 

γνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονι- 

κού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρο- 

µείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών 

υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια 

και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. 

3. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δια- 

δικασίας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις 

εκκρεµείς  δίκες ενώπιον του Εφετείου,  που αφορούν ε- 

φέσεις  κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κα- 

τά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιµο, 

που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και 

οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό διά- 

στηµα της αναστολής, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέ- 

σει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις  µε τα σχετικά απο- 

δεικτικά τους µέσα και διαδικαστικά έγγραφα,  οι σχετι- 

κές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά τις 

31.5.2020, αναβάλλονται  αυτεπαγγέλτως  και µε πράξη 

του προέδρου του τριµελούς  συµβουλίου ή του αρµόδι- 

ου δικαστή, ορίζεται  οίκοθεν ηµέρα και ώρα συζήτησης 

στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνατόν δικάσιµο 

και κατά προτεραιότητα εντός  του χρονικού διαστήµα- 

τος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 

15.9.2020. Η εγγραφή  της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, 

το οποίο µπορεί να τηρείται  και ηλεκτρονικά,  γίνεται  µε 

πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση ό- 

λων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και 

πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνω- 

στοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλο- 

γο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρε- 

σία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Με πρωτο- 

βουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται 

η δικάσιµος που ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού 

µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου 

των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπη- 

ρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και 

διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. 

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ 

στον πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πά- 

γο,  κατά  το  χρονικό   διάστηµα  από  1.6.2020  έως 

15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρµόδιος δι- 

καστής κατανέµει χρονικά εντός της αυτής ηµέρας τις 

εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο 

καταµερισµός αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα 

γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την 

προηγούµενη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους δια- 

δίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε α- 

ποστολή ηλεκτρονικού  µηνύµατος στον οικείο δικηγορι- 

κό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµ- 

βουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλε- 

κτρονικού ταχυδροµείου  τους, εφόσον είναι γνωστή, ή 

µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστη- 

ρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έ- 

χουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυ- 

τές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς 

τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή µπο- 

ρεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δι- 

κηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθε- 

σης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά την ηµέρα της 

δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχε- 

τικό αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη  δήλωσή τους, κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της 

παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµα- 

τος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη 

δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσι- 

µης ηµέρας. 

5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν ε- 

πιθυµούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσε- 

ων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία 

του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού  ταχυ- 

δροµείου, το αργότερο  µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 

προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκει- 

µένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρ- 

χή του πινακίου ή εκθέµατος. Η ρύθµιση του προηγούµε- 

νου εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων 

της παρ. 3. 

6. Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες  βε- 
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βαιώσεις που λαµβάνονται  ενώπιον δικηγόρου της έ- 

δρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας  ή της διαµονής 

του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 

424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τα επόµε- 

να εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ε- 

νώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Α- 

µέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγό- 

ρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει η- 

λεκτρονικά  στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει 

και λαµβάνει ηλεκτρονική  απόδειξη λήψης. Με την ηλε- 

κτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη 

χρονολογία  και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί 

αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω η- 

λεκτρονική  απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα  χορηγεί 

και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυα- 

κής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βε- 

βαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την 

παρούσα παρ., τηρούνται  στους οικείους  δικηγορικούς 

συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών 

τους συµβουλίων. 

7. Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και 

της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδή- 

ποτε άλλες προθεσµίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν 

ή λήγουν εντός  του χρονικού διαστήµατος της αναστο- 

λής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους, ό- 

πως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρη- 

ση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται 

υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδί- 

κων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις  του άρθρου 241 

ΚΠολΔ. 

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του 

ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές  ή διατάξεις  α- 

ποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της 

εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικα- 

σίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω 

της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής  αίτη- 

σης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της 

συζήτησης αυτής, λογίζονται  αυτοδικαίως παραταθείσες 

µέχρι τη νέα δικάσιµο που ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 

7. 

9. Όταν το χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της ανα- 

στολής δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ο- 

ρισθείσα δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθε- 

των λόγων ή της αντέφεσης,  η συζήτηση αναβάλλεται υ- 

ποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς 

τις δεσµεύσεις  του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεµείς 

υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω ά- 

σκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσι- 

µο είναι παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η µη άσκηση 

των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης  από τον διάδικο 

που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή 

ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ. 

10. Στις εκκρεµείς  υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πά- 

γου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προ- 

θεσµία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 

του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγ- 

γράφων έληξε  ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος 

της αναστολής, όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει 

προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης 

των ως άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοι- 

χο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συ- 

ζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικα- 

στήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και 

χωρίς τις δεσµεύσεις  του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διά- 

δικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορη- 

γήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το 

άρθρο 205 ΚΠολΔ. 

11. Πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή περιουσία του 

οφειλέτη (µε εξαίρεση πράγµατα υποκείµενα σε φθορά), 

ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ηµέρα πλει- 

στηριασµού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 

1.6.2020 έως 31.7.2020 µαταιώνονται. Με πρωτοβουλία 

του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προ- 

θεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της πα- 

ρούσας και µε την αρχικά εκτιµηθείσα αξία και τιµή πρώ- 

της προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ΄ της 

παρ. 2 του  άρθρου 954 και  παρ. 2 του  άρθρου 993 

ΚΠολΔ),    νέα    ηµέρα    πλειστηριασµού    µετά    την 

31η.7.2020, τηρουµένων των νόµιµων προθεσµιών και ι- 

δίως της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και της παρ. 

2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή 

της ειδικής νοµοθεσίας (ιδίως του ν.δ. 17.07/13.08.1923, 

Α΄ 224) εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής 

των προθεσµιών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του πα- 

ρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόµενες στο 

εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσµίες 

ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα 

ηµέρα πληστειριασµού ορίζεται  τηρουµένης της προθε- 

σµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθε- 

σµίας των τριάντα (30) ηµερών, ο επισπεύδων υποχρε- 

ούται να προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού και για 

τους πλειστηριασµούς που ήδη µαταιώθηκαν κατά το 

χρονικό διάστηµα της αναστολής τηρουµένης της προ- 

θεσµίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν 

προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηριασµού εντός της άνω 

προθεσµίας, τότε  κάθε δανειστής,  εφόσον έχει απαίτη- 

ση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται  σε εκτελεστό 

τίτλο,  αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέ- 

φεται  η εκτέλεση,  επιταγή προς εκτέλεση,  µπορεί να ε- 

πισπεύσει τον πλειστηριασµό τηρουµένων των προθε- 

σµιών των παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήµατα 

της επιβολής του µέτρου της προσωρινής αναστολής, 

καθώς και του προσδιορισµού του νέου, κατά τα ως άνω, 

πλειστηριασµού, δεν υπολογίζονται  στις άνω προθε- 

σµίες της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, της παρ. 2 

του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α και της 

παρ. 1 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Προκειµένου για πλει- 

στηριασµούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Ε- 

σόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπό- 

µενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασµός ορίζεται επίσης σε 

νέα ηµεροµηνία µετά τις 31.07.2020. Πλειστηριασµοί 

που  έχουν  προσδιορισθεί  να  διεξαχθούν   µετά  την 

1η.9.2020 µαταιώνονται, αν ο χρόνος µέχρι τη διεξαγω- 

γή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών 

που αφορούν τον προσδιορισµό της συζήτησης της ανα- 

κοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την 

έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 

του αυτού άρθρου. Η νέα ηµέρα διεξαγωγής  των πλει- 

στηριασµών αυτών ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας 

του άρθρου 973 ΚΠολΔ. 

12. Στις περιπτώσεις ορισµού ηµέρας πλειστηριασµού 

κατ’ εφαρµογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήπο- 

τε προθεσµία του άρθρου αυτού εµπίπτει, έστω και µερι- 

κώς, εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, ο 

πλειστηριασµός  µαταιώνεται  και ορίζεται  νέα  ηµέρα 
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πλειστηριασµού, τηρουµένων των προθεσµιών που προ- 

βλέπονται στις οικείες διατάξεις. 

13. Οι πλειστηριασµοί που επισπεύδονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 

του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, µε ορισθείσα ηµέρα διεξαγω- 

γής έως τις 15.6.2020, µαταιώνονται και ορίζεται  νέα η- 

µέρα πλειστηριασµού τηρουµένων των προθεσµιών που 

προβλέπονται στη διάταξη αυτήν. 

14.  Η  έναρξη  ισχύος  των  άρθρων 6  και  7  του 

ν. 4640/2019 (Α΄ 190) µετατίθεται αναδροµικώς για την 

1η.7.2020, ως προς τις υποθέσεις της περ. β΄ του άρ- 

θρου 44 του ν. 4640/2019. 

15. Για το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13.3.2020 

- 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας. 

16. Οι διατάξεις  του παρόντος άρθρου ισχύουν από 

1.6.2020 έως 15.9.2020. 

17. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας  του Ειρηνοδικείου Α- 

θηνών, που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 

9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδη- 

λώθηκε στις 9.3.2020 στο ισόγειο  του κτιρίου του Ειρη- 

νοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται  προς συζήτηση αυτε- 

παγγέλτως σε νέα δικάσιµο, που ορίζεται  µε πράξη της 

Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του ά- 

νω Δικαστηρίου. Η εγγραφή  των υποθέσεων στο οικείο 

πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται  και ηλε- 

κτρονικά, γίνεται  µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ι- 

σχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση 

των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας,  η 

νέα δικάσιµος αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρε- 

σιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται  από 

τον γραµµατέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. 

Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνω- 

στοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού 

µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου 

των διαδίκων. 

 
Άρθρο 75 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία 

των ποινικών δικαστηρίων 

 
1. Οι νόµιµες προθεσµίες άσκησης όλων των προβλε- 

πόµενων   από   τον    Κώδικα   Ποινικής    Δικονοµίας 

(ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόµους 

ένδικων µέσων, οιονεί ενδίκων µέσων και ένδικων βοη- 

θηµάτων, που ανεστάλησαν σύµφωνα µε τις κοινές απο- 

φάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης   υπ’  αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.   17734/12.3.2020 

(Β΄ 833), Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄  1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 

26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο- 

θέσεων, Υγείας,  Δικαιοσύνης  και Εσωτερικών υπ’ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν  να 

τρέχουν  από τη 1.6.2020 και για όσο χρονικό διάστηµα 

υπολείπεται για να συµπληρωθεί η προβλεπόµενη στο 

νόµο διάρκειά τους, προσαυξανόµενη σε κάθε περίπτω- 

ση κατά δέκα (10) επιπλέον ηµέρες. 

2. Οι αιτήσεις  αναστολής  εκτέλεσης κατά τα άρθρα 

471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρ- 

θρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα 

άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλε- 

σης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς 

και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό συνολικής 

ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρη- 

µατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρ- 

θρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 

του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη 

µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε 

παροχή κοινωφελούς  εργασίας κατά την παρ. 5 του άρ- 

θρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, µαζί µε τα συ- 

νοδευτικά  αυτών αποδεικτικά έγγραφα,  να υποβάλλο- 

νται και µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου.  Για την ορι- 

σθείσα δικάσιµο ειδοποιείται  ο αιτών ή ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος του µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτε- 

ται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του 

αρµόδιου γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων 

αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει  µε µόνη την παρουσία 

του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος,  ο οποίος, 

στην περίπτωση που κρατείται, δεν µετάγεται. Στις περι- 

πτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πλη- 

ρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει µε κάθε πρό- 

σφορο µέσο υπόµνηµα ενώπιον του δικαστηρίου. 

3. Αν κατά την ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρε- 

ξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγ- 

γελικής  πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την 

παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 

του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος ή πληρεξούσιος δι- 

κηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ- 

δροµείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να λά- 

βει αντίγραφο  της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος 

γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική 

πρόταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ει- 

δοποίηση αποδεικνύεται από το µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη 

δικογραφία.  Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα άρθρα 

308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού τα- 

χυδροµείου. 

4. Οι διατάξεις  των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020. 

 
Άρθρο 76 

Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό 

των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

 
Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήπο- 

τε υπόθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη 

διάρκεια της προσωρινής αναστολής  της λειτουργίας 

των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσ- 

διορίζεται  η συζήτησή της οίκοθεν µε πράξη του προέ- 

δρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού σε προσεχή 

δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυ- 

τοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µαταιωθείσα συζήτηση. Οι 

διάδικοι ενηµερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων 

στους αντίστοιχους  δικαστικούς σχηµατισµούς και την 

εµφάνιση των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική  σελίδα του 

Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται 

τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη δικάσι- 

µο. 

Άρθρο 77 

Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισµό των υποθέσεων 

στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

 
Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης οποιασδήπο- 

τε υπόθεσης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστη- 

ρίων  κατά  τη  διάρκεια  της  προσωρινής αναστολής 
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(13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτη- 

σή της οίκοθεν µε πράξη του Προέδρου του τριµελούς 

συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το 

δικαστήριο σε προσεχή δικάσιµο, χωρίς νέα κλήτευση 

των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόµιµα στη µα- 

ταιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την 

ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα  τµήµατα και την 

εµφάνιση των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική  σελίδα του 

Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γίνονται 

τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη δικάσι- 

µο. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 78 

Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω 

αγροτικής δραστηριότητας µε ετήσιο εισόδηµα 

έως 10.000 ευρώ 

 
Στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 

του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η ηµεροµηνία «1.3.2021» αντι- 

καθίσταται από την ηµεροµηνία «1η.3.2022» και στο τέ- 

λος  της  περ. β΄  της  παρ. 3  του  άρθρου 20  του  ν. 

4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται η φράση «,εφόσον το ε- 

τήσιο εισόδηµά τους από τη δραστηριότητα αυτή υπερ- 

βαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή α- 

πό την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφο- 

ρών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020». Το άρθρο 20 

του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής: 

 
«Άρθρο 20 

Απασχόληση συνταξιούχων 

 
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους  του 

Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν 

από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία ή αποκτούν ι- 

διότητα  ή δραστηριότητα  υποχρεωτικώς υπακτέα στην 

ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες 

και επικουρικές καταβάλλονται  µειωµένες κατά ποσοστό 

30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατη- 

ρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. 

Ειδικότερα για συνταξιούχους,  οι οποίοι έχουν ήδη α- 

ναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νό- 

µου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα  ή δραστηριότητα  σε 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα 

στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η 

καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφό- 

σον δεν έχουν συµπληρώσει το 61o έτος  της ηλικίας 

τους  έως και τις  28.2.2021 και το 62ο έτος  από την 

1η.3.2022 και εφεξής. 

Οι συνταξιούχοι,  οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έ- 

ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εργασία ή είχαν απο- 

κτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα 

στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους 

προβλέπονταν   εξαίρεση    από   το   άρθρο   20   του 

ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού 

διατάξεις,  υπάγονται στις διατάξεις  του παρόντος άρ- 

θρου από την 1η.3.2022. 

Οι συνταξιούχοι  του Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην Ναυτικού Απο- 

µαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), που παρέχουν εκπαιδευτικό 

έργο στη Δηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 

και µέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδηµαϊκής  περιό- 

δου, ήτοι στις 31.8.2020, υπάγονται στις διατάξεις  του 

παρόντος άρθρου από 1.9.2020. 

β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων 

δεν συµπεριλαµβάνονται το εξωιδρυµατικό επίδοµα των 

διατάξεων   των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  42  του 

ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το επίδοµα ανικανότητας  των 

διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). 

2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρµόζο- 

νται οι διατάξεις  των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φο- 

ρέων. 

3. α. Για το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του συ- 

νταξιούχου καταβάλλονται  για τον µισθωτό συνταξιούχο 

και τον αυτοτελώς  απασχολούµενο ή ελεύθερο  επαγ- 

γελµατία  ή υπαγόµενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, µε την ε- 

πιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4 οι προβλεπόµενες α- 

σφαλιστικές  εισφορές  των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντι- 

στοίχως. 

β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή 

του Δηµοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν δρα- 

στηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του 

πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλιστική  εισφορά του 

άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από την 

δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χι- 

λιάδων (10.000) ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υπο- 

χρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρ- 

θρου 40 ισχύει από 1.6.2020. 

4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθµίσεων, δεν µειώνε- 

ται το ποσόν της σύνταξης: 

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απα- 

σχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ. 

β.   Των   ψυχικά   ασθενών   του   άρθρου   23   του 

ν. 4488/2017 (Α΄ 176). 

γ. Των συνταξιούχων µε βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) 

και τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν. 

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου  εδαφίου της περ. 

α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 

(Α΄ 210). 

ε. Όσων λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή το α- 

ντίστοιχο  επίδοµα του  άρθρου 54 του  π.δ. 169/2007 

(Α΄ 210). 

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον 

των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή α- 

νώτατες  σχολές και έως τη συµπλήρωση του εικοστού 

τετάρτου  (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο 

για κάθε βιοποριστική εργασία. 

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται  στην παρ. 3 του 

άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δηµοσί- 

ου, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους από απασχόληση 

στον αγροτικό τοµέα ως αγροτών, µελισσοκόµων, κτηνο- 

τρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το πο- 

σό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

5. Ο συνταξιούχος που αναλαµβάνει µισθωτή εργασία 

ή αυταπασχολείται  δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο 

της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστηµα της απα- 

σχόλησης του συνταξιούχου,  δύναται κατόπιν αιτήσεώς 

του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προ- 

κύπτει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντά- 

ξιµες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και µόνο για το 

χρονικό διάστηµα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. 

Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται  ποσό που προκύ- 

πτει µε βάση τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης 

και µόνο για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης µε- 

τά τη συνταξιοδότηση,  σύµφωνα µε το άρθρο 96. 
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6. Για τους απασχολούµενους  συνταξιούχους  κατά 

την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούµενοι 

χωρίς   διακοπή  και   µετά   την   έναρξη   ισχύος   του 

ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όλος ο χρόνος εργασίας ή η αυτο- 

απασχόληση ή µέρος αυτού αξιοποιείται σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις  προ- 

βλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης. 

7. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν ανα- 

λάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν 

τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., κα- 

θώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνε- 

πάγεται καταλογισµό  σε βάρος του συνταξιούχου,  πο- 

σού ίσου µε το ύψος δώδεκα (12) µηνιαίων συντάξεων. 

Το ποσό της οφειλής  δύναται να αποπληρωθεί µε πα- 

ρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου  από την 

κύρια σύνταξη και για την επικουρική, σύµφωνα µε το 

άρθρο 46 του παρόντος νόµου. Άλλως, εισπράττεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Κώδικα Εισπράξεως Δη- 

µοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- 

κών Υποθέσεων, ορίζονται  οι προϋποθέσεις, οι όροι, η 

διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου  στοιχείων µεταξύ 

του ΣΕΠΕ και του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέµα 

για την εφαρµογή του παρόντος. 

9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 79 

Επιχορήγηση φορέων και σωµατείων για δράσεις 

τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 

 
Στην παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήµων και 

Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται περίπτω- 

ση Γ΄ ως εξής: 

«Γ. Εξαιρετικά  για το έτος 2020, µε απόφαση του δη- 

µοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η επιχορήγηση φορέ- 

ων και σωµατείων που εδρεύουν στον δήµο και αναπτύσ- 

σουν δράσεις τουριστικής  ανάπτυξης και προβολής, ε- 

φόσον µετέχει σε αυτά ο οικείος  ΟΤΑ µε ποσοστό του- 

λάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το συνολικό ποσό 

της επιχορήγησης στους φορείς και τα σωµατεία του 

προηγούµενου εδαφίου,  δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

δύο και µισό εκατοστό (2,5%) των τακτικών εσόδων του 

δήµου.» 

 
Άρθρο 80 

Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 

 
Εφόσον εξακολουθεί  να υφίσταται  κίνδυνος διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διά- 

στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) 

µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Οργανι- 

σµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύναται, κατά 

παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη της κείµενης εθνι- 

κής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, να προβαίνει 

στην ανάθεση συµβάσεων µε προσφυγή στη διαδικασία 

της  απευθείας  ανάθεσης  κατά  το  άρθρο  328  του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η εκτιµώµενη αξία κάθε σύµ- 

βασης, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που καθο- 

ρίζονται στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016, µε σκοπό τη 

διασφάλιση της αδιάλειπτης  και απρόσκοπτης λειτουρ- 

γίας των µέσων µαζικής µεταφοράς  και της διάθεσης, 

χρήσης και ελέγχου  των µέσων κοµίστρου, την αποφυγή 

του συνωστισµού και της συµφόρησης στα συγκοινωνια- 

κά µέσα, τη βέλτιστη  αξιοποίηση υφιστάµενων  ή νέων 

συγκοινωνιακών υποδοµών και µέσων για την ασφαλέ- 

στερη µετακίνηση του επιβατικού κοινού, την ασφαλή ε- 

παύξηση του συγκοινωνιακού έργου και κάθε άλλον πα- 

ρεµφερή σκοπό. 

 
Άρθρο 81 

Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής 

Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 

 
1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) κα- 

ταργείται. 

2. Ο τίτλος του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 τροποποι- 

είται ως εξής: «Άρθρο 15 Διυπουργική Επιτροπή Στρατη- 

γικών Επενδύσεων». 

 
Άρθρο 82 

Ρύθµιση λειτουργίας καταστηµάτων 

 
1.    Η  περ.  β΄  της  παρ. 1Α  του  άρθρου  16  του 

ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται  ως εξής: 

«β) σε περιοχές του Δήµου Πειραιά, της Περιφερεια- 

κής Ενότητας  Νοτίου Τοµέα Αθηνών, του ιστορικού κέ- 

ντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται  στην υπουργική α- 

πόφαση 3046/51009/1994 (Β΄ 833), καθώς και στην πε- 

ριοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιµένα  Αθηνών και στο 

Επιχειρηµατικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος Δηµήτριος - Πύρ- 

γος στον Δήµο Σπάτων της Περιφέρειας  Αττικής,  όπως 

οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επε- 

κτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).» 

2. Η υπ’ αρ. 126753/13.12.2019 απόφαση του Υπουρ- 

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4555), καταργείται 

από τότε που ίσχυσε. 

 
Άρθρο 83 

Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους» 

 
Το Υπουργείο Τουρισµού εκπονεί πρόγραµµα για την 

ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισµού, µε τίτλο 

«Τουρισµός για όλους» για το έτος 2020, το οποίο χρη- 

µατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- 

γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρι- 

σµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι ό- 

ροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράµµα- 

τος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη δια- 

χείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίηση ή 

άλλη συναφή ενέργεια  για τη λειτουργία  και την εκτέλε- 

ση του προγράµµατος. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Άρθρο 84 

Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ- 

σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί- 

ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 
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