
Άρθρο 1
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπι-
σης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ α-
ριθµ. 75 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ-
χος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό

προς τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο
9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την
παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5
του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, την πα-
ράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου

101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
λήψης περαιτέρω µέτρων για την αντιµετώπιση της παν-
δηµίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειµένου να αµ-
βλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονοµία και
αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία
της αγοράς για την προµήθεια ειδών πρώτης ανάγκης,
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να αντιµετω-
πισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήµατα που ανακύ-
πτουν κατά το χρονικό διάστηµα επέλευσης των συνε-
πειών της ανωτέρω πανδηµίας και απαιτούν άµεση αντι-
µετώπιση, σε εναρµόνιση και προς τη συνταγµατική υπο-
χρέωση λήψης θετικών µέτρων για την προστασία των
πολιτών. 

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του
πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκοµείων, κέντρων
υγείας και άλλων δοµών του Υπουργείου Υγείας, καθώς
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, λαµ-
βανοµένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που
παρέχουν για την αντιµετώπιση των συνεπειών της παν-
δηµίας του κορωνοϊού COVID-19. 

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΖ ΄, 24 Απριλίου 2020
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις



ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωµένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που
προσδιορίζονται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των
βεβαιωµένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους µε
ηµεροµηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και
τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται ε-
µπρόθεσµα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθε-
στώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, εκ-
πίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού
της δόσης της ρύθµισης. Από το ευεργέτηµα του προη-
γούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και
παρακρατούµενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβο-
λής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση
κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δηµοσί-
ου». 

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για οφειλές
που θα καταβληθούν µετά από την έναρξη ισχύος της
παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης 

και πληρωµής αξιογράφων

1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και µέχρι την 31η
Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει
τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρµογή κανονιστικών
πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από
την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των 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 εκάστοτε ισχύ-
ουν, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και
πληρωµής οφειλόµενων από αυτές αξιογράφων κατά ε-
βδοµήντα πέντε (75) ηµέρες από την αναγραφόµενη η-
µεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις
των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συµπεριληφθούν στις α-
νωτέρω αποφάσεις κατά τον µήνα Απρίλιο του έτους
2020 από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης
της συµπερίληψης των συγκεκριµένων ΚΑΔ στις πληττό-
µενες επιχειρήσεις. 
β) Τα οριζόµενα στην περ. α΄ ισχύουν για όλα τα αξιό-

γραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά α-
πό όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από
τους εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτι-
κά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδή-
ποτε µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου

Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών
του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υπο-
καταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πλη-
ρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που ε-
δρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας για τις επιχειρήσεις που πε-
ριλαµβάνονται ήδη στις πληττόµενες επιχειρήσεις ή ε-
ντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της
συµπερίληψης των συγκεκριµένων ΚΑΔ στις πληττόµε-
νες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται
µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής των πι-
στωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος πληρωµών
της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η
οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής
της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων
στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει για αυ-
τά η προβλεπόµενη στην περ. α΄ αναστολή των προθε-
σµιών. Για τον σκοπό εφαρµογής της παρούσας τα πι-
στωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβάνουν τα απαιτούµε-
να στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση. 
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται

να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή της παρούσας. 

2. Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση
της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Α-
ριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται
να ενταχθούν ατοµικά στις πληττόµενες επιχειρήσεις
και να υπαχθούν στις ρυθµίσεις των άρθρων 1, 2 και 3
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της
αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του είκοσι
τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλα-
γών τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έ-
τους, όπως αυτός υπολογίζεται µε βάση τις συνολικές ε-
κροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητι-
κές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ. Από
την εφαρµογή της παρούσας εξαιρούνται κοµιστές που
ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
σηµαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους
στη διάρκεια της κρίσης από την επιδηµία του κορωνοϊ-
ού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση
του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης α-
πό την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Με όµοια α-
πόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και
δικαιολογητικά για την εφαρµογή της παρούσας, οι δια-
δικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική
Διοίκηση από τους φορολογουµένους ή τρίτους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικα-
στικού χαρακτήρα. 

3. Η παρούσα δεν εµποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαι-
ούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας πλη-
ρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο
στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης.

2



Άρθρο τρίτο
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης 

µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω
της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή
εν µέρει, µε τη µορφή της «επιστρεπτέας προκαταβο-
λής».

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων
κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ε-
νίσχυσης από την Επιτροπή. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι,
το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και
επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτη-
σης, τα απαιτούµενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και
επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιού-
χων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος. 

4. Η ενίσχυση µε τη µορφή της «επιστρεπτέας προκα-
ταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµ-
ψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή. 

Άρθρο τέταρτο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού 

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

Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νο-
σοκοµεία, στην Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ιν-
στιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι-
ΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγεί-
ας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ-
Πε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης
στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το
έτος 2020 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το ήµι-
συ του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. Η πα-
ροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που έχει ο δι-
καιούχος κατά τις οριζόµενες στην παράγραφο 2 ηµερο-
µηνίες. 

2. Η παραπάνω οικονοµική ενίσχυση χορηγείται στο α-
κέραιο, εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο
το χρονικό διάστηµα από 16 Δεκεµβρίου 2019 µέχρι και
15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία
του µηνός Απριλίου 2020. 

3. Η οικονοµική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περι-
πτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχο-
λείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει µε οποιαδή-
ποτε άδεια κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµη-
νία έναρξης ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντι-
µετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και µέχρι τις 15 Απριλίου 2020, µε
εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού
σκοπού. 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί µι-
σθός για χρονικό διάστηµα µικρότερο από το οριζόµενο
στην παρ. 2, καταβάλλεται τµήµα της έκτακτης οικονοµι-
κής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του δικαιούχου. 

5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη.

Άρθρο πέµπτο
Αναστολή προθεσµιών διενέργειας διαδικαστικών

πράξεων και καταβολής δόσεων

1. Οι προθεσµίες διενέργειας διαδικαστικών και λοι-
πών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017
(Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), κα-
θώς και οι προθεσµίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017
και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλ-
λονται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την ανα-
στολή είναι η εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4605/2019. 

2. Για οφειλέτες που αποδεδειγµένα πλήττονται από
τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 δυνάµει της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρο-
νικό διάστηµα τριών (3) µηνών η καταβολή των δόσεων
στο πλαίσιο ρυθµίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και
3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες
λόγω της µη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συ-
νολική διάρκεια της ρύθµισης. Για οφειλέτες που δεν πε-
ριλαµβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χο-
ρηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφει-
λέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσµιών 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου ή προστίµου και οριστικών πράξε-
ων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου ή προστίµου που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.

2. Η επιβολή των διασφαλιστικών µέτρων των παρ. 5
και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για
όσο χρονικό διάστηµα διατηρείται σε ισχύ το µέτρο της
προσωρινής, µερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουρ-
γίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55).

3. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2
του άρθρου 28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν.
4174/2013 για τη διατύπωση από τον φορολογούµενο α-
πόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά µε τον προσωρινό διορ-
θωτικό προσδιορισµό φόρου ή προστίµου, αναστέλλεται
έως την 31η Μαΐου 2020. Οι προθεσµίες των παρ. 1 και 2
του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά µε πληροφο-
ρίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα
που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο
ελέγχου, αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η α-
ναστολή της παρούσας καταλαµβάνει και τις προθεσµίες
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που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η Μαρτίου 2020. 
4. Οι προθεσµίες για την άσκηση ενδικοφανούς προ-

σφυγής και αιτήµατος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του
ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η
Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλο-
νται για εξήντα (60) ηµέρες. Ειδικά οι προθεσµίες της
παρ. 4 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63
του ν. 4174/2013 που δεν έχουν συµπληρωθεί από τις 20
Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως
τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφα-
ση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήµατος αναστο-
λής, παρατείνονται κατά εξήντα (60) ηµέρες.

5. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) δύνανται να τροποποιούνται οι ηµεροµη-
νίες αναστολής και παράτασης των παρ. 1, 3, και 4. 
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν

σχετική αρµοδιότητα στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη
προθεσµία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης
ή κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης που προβλέπεται
από τις κείµενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνεια-
κής ή άλλης νοµοθεσίας για την εφαρµογή της οποίας
είναι αρµόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να παρατείνεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε..

6. Οι προθεσµίες παραγραφής της αξίωσης της Φορο-
λογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορι-
σµού φόρου ή προστίµου που λήγουν από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020 παρα-
τείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρο έβδοµο
Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών, διαβιβάζουν, κατόπιν συλλογικού ή ε-
ξατοµικευµένου αιτήµατος των πιστωτικών ιδρυµάτων,
των εταιριών παροχής πιστώσεων και των εταιριών δια-
χείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), τα απαι-
τούµενα στοιχεία εξατοµίκευσης, όπως ονοµατεπώνυ-
µο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου και, όταν
απαιτείται, και κωδικό αριθµό δραστηριότητας, για όσα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν οικονοµική ενί-
σχυση, δυνάµει του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64)
και της παρ. 1 του όγδοου άρθρου, καθώς και του ενδέ-
κατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 68).

2. Η διαβίβαση των ως άνω στοιχείων είναι επιτρεπτή
υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείµενα των δεδοµένων
δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων
τους, µε τη συµπλήρωση σχετικού µηνύµατος εναντίω-
σης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότο-
πο www.keyd.gov.gr, εντός προθεσµίας επτά (7) εργάσι-
µων ηµερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

3. Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιµοποιούν τα
ως άνω στοιχεία εξατοµίκευσης αποκλειστικά και µόνο
για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων
στην αποπληρωµή των δανειακών τους υποχρεώσεων,
όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήµερων δανεια-
κών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ή και περισσότερων µηνών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο όγδοο
Παράταση προθεσµίας δηµοσιοποίησης 

ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων

Η προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµι-
κών εκθέσεων των εκδοτών µε εισηγµένες µετοχές στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91) για τη χρήση
που λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2019 παρατείνεται έως
τις 30 Ιουνίου 2020. 

Άρθρο ένατο
Παράταση προθεσµιών ειδικού µητρώου ν. 4583/2018

Οι προθεσµίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς
διατήρηση εγγραφής στο ειδικό µητρώο του άρθρου 19
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφα-
λιστικών διαµεσολαβητών και ασφαλιστικών διαµεσολα-
βητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος
2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τε-
λευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόµισης των
σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώ-
του τριµήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελµατική
εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόµου µπορεί κατ’
εξαίρεση να πραγµατοποιηθεί εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών οι προθεσµίες του παρόντος µπορεί να
παρατείνονται, εφόσον παραµένουν σε ισχύ κατεπείγο-
ντα µέτρα για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-
19.

Άρθρο δέκατο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Στο όγδοο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 64) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής
διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν εφαρµόζεται η περί-
πτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000
(Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από
τον Υπουργό Οικονοµικών. Η αποδοχή των εν λόγω δω-
ρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονο-
µικών.» 
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Άρθρο ενδέκατο
Μερική καταβολή µισθωµάτων

Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) προστίθεται παρ. 3, ως ε-
ξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος». 

Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος

«Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων»

Αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος της παρούσας η λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος «Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
µατικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
4557/2018 (Α΄ 139). Η αναστολή του προηγούµενου ε-
δαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστηµα ίσης διάρ-
κειας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το διάστηµα αναστολής
των προηγούµενων εδαφίων αναστέλλονται οι προθε-
σµίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δι-
καιούχων. Το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουρ-
γίας των προηγούµενων εδαφίων δεν προσµετράται στο
ανώτατο χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών ανά
έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Ρύθµιση για την Ελληνική 

Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.

Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), προστίθεται
παρ. 3, ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για
τη βεβαίωση των δασµών, για τις περιπτώσεις των παρ. 1
και 2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθά-
ριση των ως άνω ειδικών καθεστώτων, η προθεσµία για
τη βεβαίωση των οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύν-
σεων και των προστίµων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ορί-
ζεται πενταετής.».

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίµων

και λαϊκών αγορών

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«5. 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 τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, στα καταστήµατα των υπεραγορών τροφίµων
(super market), µε ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέ-

λευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τη-
ρείται η αναλογία του ενός (1) ατόµου ανά 15 τ.µ και µε
ελάχιστη απόσταση δύο (2) µέτρων µεταξύ τους. Με α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαµ-
βάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορί-
ζονται η αναλογία ατόµου ανά τ.µ. και η ελάχιστη από-
σταση µεταξύ των ατόµων».

2. Όπου οι τοπικές δηµοτικές αρχές θεωρήσουν ότι α-
παιτούνται περαιτέρω µέτρα αποσυµφόρησης των λαϊ-
κών αγορών της διοικητικής τους ευθύνης, προκειµένου
να διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, δύνανται να προβλέψουν, µε απόφαση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, περαιτέρω µείωση
των συµµετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελ-
µατιών, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται
σε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ’ εφαρµογή της
περ. ζ΄ της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), σε ποσοστό
που πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) των αδειών.

Άρθρο δέκατο πέµπτο
Περαιτέρω µέτρα εξασφάλισης της επάρκειας µέσων
ατοµικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, 
καθώς και της ενηµέρωσης των καταναλωτών

1. Στην παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64) οι
περ. (α), (β) και (γ) αντικαθίστανται ως εξής:

«(α) χειρουργικές µάσκες, (β) αντισηπτικά διαλύµατα,
(γ) αντισηπτικά µαντηλάκια, (δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε
προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτι-
κών παρασκευασµάτων, είτε διατίθεται εµφιαλωµένη
στη λιανική πώληση µε αλκοολικό τίτλο 95% και (ε) τεστ
για την ανίχνευση λοίµωξης του κορωνοϊού COVID-19».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του δεύτε-
ρου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) έως και (ε) επικαι-
ροποιούνται µε δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προ-
θεσµίας τριών (3) ηµερών από την αρχική και κάθε επό-
µενη δήλωση, µε εξαίρεση τα καταστήµατα των υπερα-
γορών τροφίµων (super market) που υποχρεούνται να υ-
ποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέ-
σιµες ποσότητες της ηµέρας καθηµερινά, το αργότερο
µέχρι την έναρξη λειτουργίας τους».

3. Στην παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου προστίθε-
ται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μετά από αίτηµα της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού προς την αρχή του προηγούµε-
νου εδαφίου, τα στοιχεία του µητρώου διαβιβάζονται
προς την Επιτροπή».

4. Στην περ. (α) του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µετά από τη φράση
«της γραµµής 1520 (Γραµµή Καταναλωτή)» προστίθεται
η φράση: «καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών
εργαλείων και µέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υ-
πουργείου µε τους καταναλωτές». 

5. Στο τέλος του δέκατου έβδοµου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουρ-
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γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, µπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η ανώτα-
τη ποσότητα τεµαχίων ανά πελάτη, όσο και τα είδη των
ανωτέρω προϊόντων».

Άρθρο δέκατο έκτο
Αποστολή δεδοµένων τιµών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε 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, οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν καταστήµατα υπεραγορών τροφίµων
(super market) και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών
τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατοµµύρια
(90.000.000) ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλ-
λουν τα δεδοµένα τιµών για τα προϊόντα που συµπερι-
λαµβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα e-Καταναλω-
τής που διατηρούν η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας ΑΕ. 

2. Η µη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος επισύρει διοικη-
τικό πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιά-
δες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών
της επιχείρησης και κατά περίπτωση. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να
προβλέπονται ειδικότερα κριτήρια για την κλιµάκωση
των κυρώσεων του προηγούµενου εδαφίου.

3. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο συµµόρφω-
σης των υπόχρεων της παραγράφου 1.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δύναται να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις
για την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο δέκατο έβδοµο
Συνέχιση χρηµατοδότησης πράξεων

1. Η χρηµατοδότηση του συνόλου των πράξεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταµεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες πε-
ριλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση δοµών, η λειτουργία
των οποίων έχει ανασταλεί µερικώς ή πλήρως ή ανα-
στέλλεται µετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας
στο πλαίσιο µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαµβάνουν ενέργειες
που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο δοµών υπό ανα-
στολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση "Ε-
ναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής",
καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαι-
δευτικών δοµών που περιλαµβάνουν και µισθοδοσία εκ-
παιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρ-
κεια της ως άνω αναστολής σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανε-
ξαρτήτως του τρόπου χρηµατοδότησης αυτών.

2. Η συνέχιση της χρηµατοδότησης της παρ. 1 πραγ-
µατοποιείται υπό τον όρο της µη διπλής χρηµατοδότη-
σης ίδιων δαπανών µέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων,
συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, που υλοποιούνται στο
πλαίσιο µέτρων που λαµβάνει η χώρα για την αντιµετώ-
πιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων µπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις
για τη συνέχιση και το ύψος της χρηµατοδότησης ανά
κατηγορία δράσεων και πράξεων, ιδίως σε σχέση µε την
εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων και να ρυθµίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέµα. 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο δέκατο όγδοο
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι

πέντε τοις εκατό (25%)

1. Για τους αυτοτελώς απασχολουµένους και 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 ε-
µπρόθεσµα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές πε-
ριόδου απασχόλησης µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου
του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής µειω-
µένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική
κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση
αυτή, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του
ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το
ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει
πράγµατι καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20. 

2. Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύµφωνα µε
την παρ. 1, δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση επιλογής 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). 

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 δέκατο ένατο
Χρόνος καταβολής επιδόµατος Πάσχα

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρη-
µατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή δηµό-
σιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που
ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σηµαντικά, λό-
γω των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας του κορω-
νοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την από 20.3.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να κατα-
βάλουν το επίδοµα εορτών Πάσχα σε χρόνο µεταγενέ-
στερο από τον οριζόµενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742) και σε κάθε περίπτω-
ση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση
των απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – ερ-
γοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργα-
σιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ο-

6



λόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδοµα εορτών
Πάσχα καταβάλλεται µειωµένο, λαµβάνοντας υπόψη για
τον υπολογισµό του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3β
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής
σχέσης έως την αναστολή αυτής. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση
των απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – ερ-
γοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόµα-
τος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστη-
µα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται α-
πό τον κρατικό προϋπολογισµό. Κατά τα λοιπά, εφαρµό-
ζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφα-
ση. 

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδοµα εορ-
τών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόµενου µι-
σθού ή ηµεροµισθίου την προηγουµένη της ηµεροµηνίας
αναστολής της εργασιακής σχέσης. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδό-
µατος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό
Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ µε ηλεκτρονικά µέσα

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υ-
περβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υ-
παλλήλους του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (ΟΑΕΔ), σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
2/82850/0022/25-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΥΟΔΔ΄ 487), όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αρ.
6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄2008), στο πλαίσιο υλοποιούµενων προγραµµάτων
και παροχών εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο εικοστό πρώτο 
Αντιµισθία ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, 

επίδοµα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ 
και επίδοµα σε καταρτιζόµενα ΑµεΑ

1. Η ωριαία αντιµισθία καταβάλλεται στους ωροµίσθι-
ους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δοµών του Ορ-
γανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ)
(ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑµεΑ Θεσσαλονίκης και
Σχολή ΑµεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των ο-
ποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων
µέτρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για
τον αριθµό των ωρών που ορίζει η σύµβαση, και για το
χρονικό διάστηµα απαγόρευσης λειτουργίας.

2. Η αποζηµίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο
συµβάσεων µαθητείας καταβάλλεται στους µαθητές των
ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ηµε-
ροµισθίων που ορίζει η σύµβαση και για το χρονικό διά-
στηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων. Τo ποσό που αντι-
στοιχεί στην αποζηµίωση της πρακτικής άσκησης καλύ-
πτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλ-

λους πόρους, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που ο-
φείλει να καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστηµα ισχύος
των έκτακτων µέτρων. 

3. Το επίδοµα που προβλέπεται στην υπ’ αρ.
92100/2018 απόφαση της Διοικητού του ΟΑΕΔ (Β΄ 6107)
καταβάλλεται στους καταρτιζόµενους στη Σχολή ΑµεΑ
Αθηνών και στο Ε.Κ.Ε.Κ ΑµεΑ Θεσσαλονίκης, συµπερι-
λαµβανοµένων και των καταρτιζοµένων στα Κέντρα
Προστατευόµενης Εργασίας για το χρονικό διάστηµα ι-
σχύος των έκτακτων µέτρων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισµού του ΟΑΕΔ

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019
(Α΄110), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίσταται, α-
πό την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «Η ισχύς του παρό-
ντος αρχίζει µετά από την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µη-
νών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως».

Άρθρο εικοστό τρίτο
Παράταση προθεσµίας καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 55) προστίθενται οι φράσεις «και να αναστέλλεται η
είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το
χρονικό διάστηµα εξόφλησης των απαιτήσεων, των ο-
ποίων παρατείνεται η προθεσµία καταβολής».

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόµατος
µακροχρονίως ανέργων και βοηθήµατος ανεργίας

Στην παρ. 1 του έβδοµου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) οι λέξεις «έ-
ως τις 31 Μαΐου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«για δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους».

Άρθρο εικοστό πέµπτο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών, 

αυτοτελώς απασχολούµενων και 
ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη

«παράταση», 
β) µετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,»

προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,
γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο
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τρόπος και το χρονικό διάστηµα εξόφλησης των απαιτή-
σεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσµία καταβολής.
Η διάταξη εφαρµόζεται µόνο σε επαγγελµατίες, αυτοα-
πασχολουµένους και ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων
που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας
(ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συµπεριλαµβάνε-
ται στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικο-
νοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τε-
λούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, σύµφω-
να µε το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 42)».

Άρθρο εικοστό έκτο
Συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών 

εποπτευόµενων φορέων Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, το δέκατο τέταρτο άρθρο της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) ε-
φαρµόζεται και ως προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον Οργανισµό Α-
πασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και τον Ορ-
γανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Άρθρο εικοστό έβδοµο
Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραµµάτων 

για εργαζοµένους και ανέργους

Στην παρ. 1 του δέκατου ένατου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64)
µετά από τη λέξη "εργαζοµένων" διαγράφονται οι λέξεις
"του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων".

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό όγδοο
Σύσταση τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης

Χρηµατικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασµού κορωνοϊού
CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ

1. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Υλοποίησης Χρηµα-
τικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασµού κορωνοϊού COVID-
19, που έχει έδρα στο Υπουργείο Υγείας. Αρµοδιότητα
της Επιτροπής είναι: α) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υ-
γείας όλων των αναγκαίων ενεργειών και δράσεων για
τον έλεγχο της διαχείρισης και αξιοποίησης των κονδυ-
λίων χρηµατικών δωρεών του ειδικού λογαριασµού της
εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας» (ΙΦΕΤ) ΑΕ, που διενεργούνται σύµφωνα µε
το άρθρο 58 της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (Α΄ 68), µε σκοπό την αντιµετώπιση του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και β) η αναζήτηση κάθε σχετικού εγ-
γράφου για την παροχή αναλυτικής και αιτιολογηµένης
λογοδοσίας εκ µέρους της ΙΦΕΤ ΑΕ αναφορικά µε την υ-
λοποίηση των ανωτέρω δωρεών σε χρήµα και µε την α-
πόδοση των προµηθευθέντων ειδών στις δηµόσιες δο-
µές υγείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη,

µε τους αναπληρωτές τους και ως µέλη της ορίζονται
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε εµπειρία στους τοµείς
οικονοµίας και προµηθειών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδε-
ται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από έναρξη ισχύος της παρούσας, συγκροτείται η Επι-
τροπή της παρ. 1, ορίζονται τα µέλη της, καθορίζεται η
διάρκεια της θητείας τους, ανατίθεται η παροχή γραµµα-
τειακής υποστήριξής της σε υπάλληλο του Υπουργείου
Υγείας και καθορίζεται κάθε συναφής και αναγκαία λε-
πτοµέρεια για τη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η αποζη-
µίωση των µελών της επιτροπής που βαρύνει τον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Υγείας. 

Άρθρο εικοστό ένατο
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών

από τον κορωνοϊό CΟVID-19

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και
λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19. Η σύσταση και λειτουργία του ανωτέρω Μη-
τρώου αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας του πλη-
θυσµού ενόψει της µεγάλης επίπτωσης του νοσήµατος
στον γενικό πληθυσµό, της ανάγκης καταγραφής επιδη-
µιολογικών δεδοµένων, φαρµακο επαγρύπνησης και ά-
σκησης εποπτείας στους φορείς υγειονοµικής φροντί-
δας του ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας
του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19 είναι: α) η άµεση και ταχεία καταγραφή των
κρουσµάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα νοσοκοµεία
αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε
κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας µε δυνατότητα
επέκτασης της χρήσης του, β) η άµεση καταγραφή και
ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσµάτων
που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινη-
τές Οµάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, γ) η αυτο-
µατοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεµπτικών
για την εξέταση του κορωνοϊού COVID-19 και δ) η δια-
µόρφωση επαρκών επιδηµιολογικών δεδοµένων για την,
επί τη βάσει των καταγραφών αυτών, αποστολή των
δειγµάτων από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) προς τα διαπιστευµένα εθνικά και άλλα εργα-
στήρια. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου διε-
νεργούνται σύµφωνα µε τα διεθνή επιστηµονικά πρότυ-
πα και ιδίως την ενωσιακή νοµοθεσία και τις ειδικές εθνι-
κές ρυθµίσεις, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και συστά-
σεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσηµάτων (ECDC). Τα δεδο-
µένα που καταγράφονται στο αρχείο είναι το ονοµατε-
πώνυµο του ασθενούς, η ηλικία, το φύλο, τα υποκείµενα
νοσήµατα και η κατάσταση της υγείας του.

2. Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας παροχής υπηρεσιών υ-
γείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει
υπηρεσίες µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµό-
σιο, ή Ο.Τ.Α, ή Ν. Π .Δ. Δ., ή Ν. Π .Ι. Δ., καθώς και κάθε ε-
λεύθερος επαγγελµατίας ιατρός, υποχρεούται να ενηµε-
ρώνει αµελλητί το µητρώο και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και µόνο
στην περίπτωση που η καταγραφή µέσω του µητρώου
δεν καθίσταται εφικτή, ενηµερώνει µε κάθε άλλο πρό-
σφορο διαθέσιµο µέσο και ιδίως µε ηλεκτρονική αλληλο-
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γραφία, µε τηλεοµοιοτυπία, µε τηλεγράφηµα και µε τη-
λεφωνική επικοινωνία, για κάθε κρούσµα νοσήµατος της
παρ. 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του. Κάθε παράλει-
ψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούµενου ε-
δαφίου επιφέρει διοικητική ποινή προσωρινής αναστο-
λής της άδειας λειτουργίας νοµικού προσώπου ιδιωτικού
φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστηµα έως έξι
(6) µηνών και, σε περίπτωση υποτροπής, έως οριστική α-
νάκληση της άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη
ιδιώτη ιατρού επιστηµονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά
το πειθαρχικό παράπτωµα των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 319 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). 

3. Κατά τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου από
το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέ-
πει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπι-
νων δικαιωµάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το
άρθρο 9Α του Συντάγµατος, την κείµενη νοµοθεσία και,
ιδίως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού
Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ]). Κατά την επεξεργασία
των δεδοµένων λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα ασφάλειας των δεδοµένων. Η πρό-
σβαση στα δεδοµένα και η επεξεργασία επιτρέπονται
µόνο µε χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προ-
σωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Οι
διαβιβάσεις δεδοµένων πραγµατοποιούνται µε κρυπτο-
γράφηση. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήµατος δεν
έχει δικαίωµα πρόσβασης στα λοιπά δεδοµένα του συ-
στήµατος. 

4. Τα ειδικών κατηγοριών δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορω-
νοϊό COVID-19 τυγχάνουν επεξεργασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 22 του ν. 4624/2019
(Α΄137), ιδίως δε εφόσον:
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προ-

ληπτικής ή επαγγελµατικής ιατρικής, ιατρικής διάγνω-
σης, παροχής υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή
θεραπείας ή διαχείρισης υγειονοµικών και κοινωνικών
συστηµάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου
ή εθνικών ρυθµίσεων ή δυνάµει σύµβασης µε επαγγελ-
µατία του τοµέα της υγείας και µε την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται
στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµοσί-

ου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως
η ασφάλεια της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρ-
µάκων ή η προστασία του πληθυσµού από τη διάδοση
της νόσου, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθ-
µίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριµένα
µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και των ελευ-
θεριών του υποκειµένου των δεδοµένων, ειδικότερα δε
του επαγγελµατικού απορρήτου.

5. Ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό του
Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση και λειτουργία του
συστήµατος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Α-
σθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ορίζεται η Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)
ΑΕ, η οποία αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, την υλοποίηση
και την οργάνωση της µετάπτωσης των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµένων, καθώς και

την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραι-
ότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των
δεδοµένων και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην οµα-
λή λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Εθνι-
κού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, τη-
ρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις
θεµελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νοµιµότητα κάθε
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα οι
διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της εν
λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασµό του Υ-
πουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιφορτίζεται µε όλες
τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την ε-
πεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Οι υποχρεώσεις τό-
σο του Υπουργείου Υγείας όσο και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσ-
διορίζονται στη σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ιδίως: 
α) επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτή-

ρα µόνο βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Υπουρ-
γείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, µεταξύ άλ-
λων όσον αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, εκτός εάν
υποχρεούται προς τούτο βάσει του ενωσιακού δικαίου ή
βάσει εθνικών ρυθµίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Η-
ΔΙΚΑ ΑΕ ενηµερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λό-
γω νοµική απαίτηση πριν από την επεξεργασία,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτη-

µένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης εµπιστευτικό-
τητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση
τήρησης εµπιστευτικότητας,
γ) λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διασφά-

λιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργα-
σίας δυνάµει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4

του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά µε την πρόσληψη άλ-
λου εκτελούντος την επεξεργασία,
ε) λαµβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επι-

κουρεί το Υπουργείο Υγείας µε τα κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα, στον βαθµό που αυτό είναι δυνα-
τό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου
Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, να απαντά σε αιτή-
µατα για άσκηση των προβλεπόµενων στο Κεφάλαιο III
του ΓΚΠΔ δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµέ-
νων,
στ) συνδράµει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο ε-

πεξεργασίας, στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως
34 του ΓΚΠΔ, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξερ-
γασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας, ως υπευ-

θύνου επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς
απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, επιτρέπει και διευ-
κολύνει τους ελέγχους, περιλαµβανοµένων των επιθεω-
ρήσεων, που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας,
ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως µέσω του Υπευθύνου
Προστασίας Δεδοµένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή
από άλλον ελεγκτή εντεταλµένο από το Υπουργείο Υ-
γείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

6. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του
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Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή της
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξου-
σιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπι-
κού χαρακτήρα, που περιέχονται στο Εθνικό Μητρώο Α-
σθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δεσµεύονται από
την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας
σχετικά µε την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ια-
τρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του
Ποινικού Κώδικα. 

7. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδοµένα προσωπικού χα-
ρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19,   έ-
χουν δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέ-
χονται σε αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15
του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα υποκείµενα των δεδοµένων έ-
χουν, ως προς τα δεδοµένα τους προσωπικού χαρακτή-
ρα που έχουν καταχωριστεί στο σύστηµα αρχειοθέτησης
Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-
19, τα δικαιώµατα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ
και κάθε άλλη ρύθµιση για την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία
και ισχύουν για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογρά-
φησης. Στους αποδέκτες των δεδοµένων του Εθνικού
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό
την έννοια της περ. 9 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, περιλαµ-
βάνονται ο εκάστοτε θεράπων ιατρός ή άλλος επαγγελ-
µατίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δηµόσια
ή ιδιωτική µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για τον
σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελ-
µατίες υγείας και δηµόσιες αρχές, για τον σκοπό πλήρω-
σης δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υ-
γείας. Οι δηµόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πλη-
ροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορω-
νοϊό COVID-19 στο πλαίσιο συγκεκριµένης έρευνας, για
την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύµφωνα µε
το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθµίσεις, δεν θεωρούνται
ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών α-
πό τις εν λόγω δηµόσιες αρχές πραγµατοποιείται σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την προστασία των
δεδοµένων ανάλογα µε τους σκοπούς της επεξεργα-
σίας. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευ-
όµενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή, ενδεχοµέ-
νως, άλλοι φορείς του Δηµοσίου ή διεθνείς οργανισµοί,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, δύνανται να λαµ-
βάνουν από το σύστηµα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μη-
τρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 ψευδωνυ-
µοποιηµένες ή ανωνυµοποιηµένες πληροφορίες, από τις
οποίες δεν µπορεί να προκύψει άµεση ή έµµεση ταυτο-
ποίηση των ενδιαφερόµενων υποκειµένων, για σκοπούς
που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) α-
παραίτητη για λόγους ουσιαστικού δηµόσιου συµφέρο-
ντος. Ειδικά για τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας ισχύουν οι προβλεπόµενοι σκοποί
επεξεργασίας της κείµενης νοµοθεσίας. Ευρωπαϊκά Μη-
τρώα Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 δύνανται να
λαµβάνουν ψευδωνυµοποιηµένες ή ανωνυµοποιηµένες
πληροφορίες, από τις οποίες δεν µπορεί να προκύψει ά-
µεση ή έµµεση ταυτοποίηση των ενδιαφερόµενων υπο-
κειµένων, για τη διενέργεια στατιστικών ή επιστηµονι-
κών µελετών σχετικά µε τον κορωνοϊό COVID-19. 

8. Το Υπουργείο Υγείας µπορεί να δηµοσιεύει ή να χο-
ρηγεί, έναντι συνδροµής ή ειδικού παραβόλου, στατιστι-

κής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν
µπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των
δεδοµένων και τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία
του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά
ή λεπτοµερειακά, θέµατα για: α) τη σύσταση και λειτουρ-
γία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώ-
ου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, β) το περιεχό-
µενο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID-19, γ) τη συλλογή, τήρηση και κάθε περαιτέρω ε-
πεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που καταχωρού-
νται σε αυτό, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για
την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπε-
ριλαµβανοµένης της ταυτοποίησης των προσώπων που
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώ-
ου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, της καταγρα-
φής των δεδοµένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύ-
στηµα, κατά την παράγραφο 6, της χρήσης τεχνικών α-
νωνυµοποίησης, ψευδωνυµοποίησης και κρυπτογράφη-
σης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδοµένων,
ανωνυµοποιηµένων, ψευδωνυµοποιηµένων και µη, ανά-
λογα µε τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδηµιολογι-
κούς, επιστηµονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) θέµα-
τα οργάνωσης και διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Α-
σθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, µε βάση τους σκο-
πούς σύστασης και λειτουργίας του, στ) την άσκηση και
ικανοποίηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δε-
δοµένων, ζ) τους αποδέκτες των δεδοµένων, η) τους α-
κριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκε-
ντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν πλέον
να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, θ) το
ύψος της συνδροµής ή του παραβόλου για τη διάθεση
των στοιχείων της περίπτωσης η΄, καθώς και ι) κάθε άλ-
λο ειδικότερο θέµα.

10. Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι επιτρε-
πτή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του
ν. 4624/2019. Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών
δεδοµένων από το Μητρώο σε ασφαλιστικές εταιρείες
και τράπεζες. Η απαγόρευση επεξεργασίας του προη-
γούµενου εδαφίου δεν µπορεί να αρθεί από το υποκείµε-
νο των δεδοµένων.

11. Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήπο-
τε τρόπο στο σύστηµα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μη-
τρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, ή λαµβά-
νει γνώση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που
τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει,
βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανα-
κοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσω-
πα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των
εν λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδή-
ποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή
και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα, µε φυλάκιση
ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηµατική ποινή είκοσι
χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τι-
µωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

12. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 11 εί-
χε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον πα-
ράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επι-
βάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηµατική
ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) τουλάχιστον ευρώ.
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Άρθρο τριακοστό
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορω-
νοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλά-
µων, κλινών νοσηλείας και κλινών µονάδων αυξηµένης
φροντίδας (MΑΦ) των δηµόσιων νοσοκοµείων, ιδιωτικών
θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως δεσµευµένων ή διατι-
θέµενων ιδιοκτησιών νοµικών προσώπων δύναται να µε-
τατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες µονάδων
αυξηµένης φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες µονάδων ε-
ντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), µε απόφαση που λαµβάνει ο
διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκοµείου ή
θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δοµής, εφόσον οι α-
νάγκες αυτές δεν δύνανται να καλυφθούν µε διαφορετι-
κό τρόπο.

Άρθρο τριακοστό πρώτο 
Επίταξη σκαφών για τη διακοµιδή ασθενών 

νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19

1. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί
να υφίσταται άµεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κο-
ρωνοϊού COVID-19, σε γεωγραφικές περιοχές της Επι-
κράτειας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των α-
ναγκών διακοµιδής ή µεταφοράς ασθενών που πάσχουν
από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και αµεσό-
τερη υγειονοµική τους φροντίδα σε νοσοκοµεία της η-
πειρωτικής χώρας δύναται να τηρούνται οι ακόλουθες
διαδικασίες:
α) Να διατίθενται πλωτά σκάφη του Λιµενικού Σώµα-

τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιµετώπιση των
αναγκών αυτών.
β) Να τηρείται κατάλογος από την οικεία Λιµενική Αρ-

χή ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών και χειριστών τους,
που διατίθενται οικειοθελώς και έχουν τη δυνατότητα να
διενεργήσουν τη µεταφορά δια θαλάσσης ασθενών νο-
σούντων από κορωνοϊό COVID-19, µε πρόβλεψη αποζη-
µίωσης ή αµοιβής για τη διενέργεια της µεταφοράς. Η
οικεία Λιµενική Αρχή συντάσσει τον σχετικό κατάλογο,
τον οποίο παραδίδει στη Γενική Γραµµατεία Υπηρεσιών
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Ά-
µεσης Βοήθειας, που αναλαµβάνει την ευθύνη της δια-
κοµιδής των ασθενών.
γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς προσφερόµενο

ιδιωτικό πλωτό µέσο για µεταφορά δια θαλάσσης ασθε-
νών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή, εφόσον δεν
καλύπτονται οι ανάγκες για τη µεταφορά ασθενών από
τα οικειοθελώς προσφερόµενα ιδιωτικά πλωτά µέσα, ε-
νόψει του πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας περι-
στατικών µεταφοράς διά θαλάσσης ασθενών στη συγκε-
κριµένη περιοχή, ή και ενόψει των ειδικών αναγκών διε-
νέργειας των µεταφορών αυτών όλο το εικοσιτετράωρο,
δύναται να διενεργείται από την οικεία Λιµενική Αρχή ε-
πίταξη ιδιωτικού σκάφους από τα εγγεγραµµένα στον
κατάλογο κατάλληλων προς διακοµιδή σκαφών. Στην πε-

ρίπτωση του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλεται απο-
ζηµίωση χρήσης για την επίταξη του ιδιωτικού σκάφους.

2. Κατά τη διάρκεια της επίταξης η διαχείριση του σκά-
φους και η διάθεσή του προσωπικού του, καθώς και η κα-
τοχή του τελούν υπό την ευθύνη της οικείας Λιµενικής
Αρχής ή της Λιµενικής Αρχής της περιφέρειας ελλιµενι-
σµού του επιτασσόµενου σκάφους. Ιδίως σε περιοχές
στις οποίες παρατηρείται αυξηµένη ανάγκη κάλυψης
διακοµιδών και µεταφοράς ασθενών, η επίταξη διενερ-
γείται για ελάχιστο χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδί-
δεται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος της α-
πόφασης της παρ. 1, καθορίζονται η διαδικασία για την
επίταξη ιδιωτικών σκαφών από τις Λιµενικές Αρχές, κα-
θώς και η αµοιβή για τη χρήση των οικειοθελώς καταχω-
ρούµενων στον κατάλογο ιδιωτικών σκαφών και των επι-
ταχθέντων σκαφών. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των ποσών αµοι-
βής χρήσης και αποζηµίωσης παρεχόµενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθε-
σµίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζηµίωση ο-
φείλεται για το χρονικό διάστηµα της επίταξης και κατα-
βάλλεται εφάπαξ µετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά
δίµηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διµήνου. 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας

1. Το τελευταίο εδάφιο του τεσσαρακοστού έκτου άρ-
θρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «O χρόνος απα-
σχόλησης των τοποθετούµενων ιατρών σε εφαρµογή
του παρόντος προσµετράται ως χρόνος άσκησης στην
ειδικότητα, για την οποία εκκρεµεί η αίτησή τους, για ι-
σόχρονο χρονικό διάστηµα µε την εκ µέρους τους παρο-
χή υπηρεσιών στο νοσοκοµείο κατά τους όρους του πα-
ρόντος. Ο προσµετρώµενος κατά το προηγούµενο εδά-
φιο χρόνος στην ειδίκευση αποµειώνει ισοµερώς τον ε-
ναποµείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιµέρους α-
ντικείµενο εκπαίδευσης κατά την ειδίκευση». 

2. Δυνατότητα άµεσης πρόσληψης σύµφωνα µε το
τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου παρέχεται και προς τους ει-
δικευόµενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι
τελούν υπό διορισµό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόµα η από-
φαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. Οι
τελούντες υπό διαδικασία πρόσληψης ειδικευόµενοι ια-
τροί δύνανται να προσέλθουν άµεσα προς σύναψη σύµ-
βασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε
τη διοίκηση του νοσοκοµείου στο οποίο έχουν υποβάλει
αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόµενη σύµβαση είναι ανώ-
τατης διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, µε τοποθέτηση
στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεµεί η τοπο-
θέτησή τους. Η συναφθείσα σύµβαση κατά το προηγού-
µενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση περιέ-
λευσης στο νοσοκοµείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του
τετραµήνου, της πράξης κανονικού διορισµού των ια-
τρών αυτών ως ειδικευόµενων στην οργανική τους θέση. 
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Άρθρο τριακοστό τρίτο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού 

µε εξειδίκευση 

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 τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας, ιατροί που τελούν σε παράταση
της εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην πα-
ράταση αυτή, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό προ-
σωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούµενη υ-
ποβολή παραίτησης. Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως
επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύµβασή τους ως ε-
ξειδικευοµένων. 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων 

Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 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, ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.) εµπεριέχει και τη διενέργεια εργαστηριακών ε-
ξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κο-
ρωνοϊό COVID-19. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α.
δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών
διατάξεων, να συνάπτει συµβάσεις µε απευθείας ανάθε-
ση για την προµήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη
διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό COVID-19, α-
πευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α. για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε ε-
πιχείρηση πώλησης και διάθεσης αντιδραστηρίων. Η
σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότε-
ρη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτή-
των για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών.

3. Το Ε.ΚΕ.Α., για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1,
δύναται για χρονικό διάστηµα έως και τεσσάρων (4) µη-
νών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείµενων διατάξεων πρόσληψης προσω-
πικού συµπεριλαµβανοµένης και της Π.Υ.Σ. 33/2006
(Α΄280), να προσλαµβάνει επικουρικό ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσω-
πικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Εσωτερικών ορίζονται ο αριθµός του προσλαµ-
βανόµενου προσωπικού, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα
ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψή του, τα
αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, το ύ-
ψος των αµοιβών του προσλαµβανόµενου προσωπικού,
το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε συναφής προς τα
ανωτέρω λεπτοµέρεια.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας ορίζεται το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης του
Ε.ΚΕ.Α. για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών για τη
διενέργεια προµηθειών, την πρόσληψη προσωπικού, την
αγορά υλικών και µέσων προστασίας από τον κορωνοϊό
COVID-19 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

Άρθρο τριακοστό πέµπτο
Ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων

πολιτών σε δοµές δηµόσιας υγείας, 
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Συστήνεται, για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας έως και τις 30 Ιουνίου 2020, ειδικό
εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων πολιτών
που δεν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού σε
δοµές δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19. Ως δοµές δηµόσιας υγείας για τους
σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα νοσοκοµεία δηµόσι-
ου και ιδιωτικού δικαίου, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, οι
δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κάθε αντί-
στοιχη υγειονοµική δοµή, συµπεριλαµβανοµένου του Ε-
θνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του Ε-
θνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοπο-
θέτησή τους γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
διοίκησης του νοσοκοµείου. Ο χρόνος της κατά τα ανω-
τέρω απασχόλησης δύναται να αναγνωρίζεται ως χρό-
νος µοριοδότησης για την πρόσληψη στο Δηµόσιο. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,   Υ-
γείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας
του προγράµµατος, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι ε-
παγγελµατικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής
δεδοµένων των συµµετεχόντων εθελοντών, το αρµόδιο
όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησής τους, τυχόν προβλεπόµενα έξοδα κίνησης ή άλ-
λες αποζηµιώσεις και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος. 

3. Για τις ανάγκες υλοποίησης των παρ. 1 και 2 συστή-
νεται ηλεκτρονικό σύστηµα αρχειοθέτησης µε την επω-
νυµία «Αρχείο Συµµετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραµ-
µα για την αντιµετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του
κορωνοϊού COVID-19». Στο αρχείο τηρείται το σύνολο
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγο-
νται για τους σκοπούς της υλοποίησης του παρόντος,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων ταυτοποίησης
των υποκειµένων και αναγκαίων για τους σκοπούς του
παρόντος δεδοµένων υγείας των υποκειµένων. Υπεύθυ-
νος επεξεργασίας για τη συλλογή των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα σχετικά µε το «Αρχείο Συµµετεχό-
ντων στο εθελοντικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση
των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19» εί-
ναι το Υπουργείο Υγείας, δια των αρµόδιων υπηρεσιών
του και, ιδίως, δια της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Υ-
γείας. Ως αποδέκτες των δεδοµένων δύνανται να ορίζο-
νται κατά το περιεχόµενο της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παρ. 2 οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υ-
γείας, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι Μονάδες Υγείας
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές, ο
Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,
φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την ασφαλιστική κά-
λυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής
τους εργασίας, καθώς και άλλοι φορείς του Δηµοσίου,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, για λόγους ου-
σιαστικού δηµόσιου συµφέροντος.

4. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν τα εξής δικαι-
ώµατα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωµα ενηµέρω-
σης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωµα
πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, (γ) δικαίωµα
διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωµα
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διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του
ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωµα στον περιορισµό της επεξεργασίας,
κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωµα αντίρρη-
σης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συ-
γκατάθεσης των υποκειµένων ισχύει για το µέλλον και
δεν θίγεται η νοµιµότητα των επεξεργασιών, οι οποίες
βασίσθηκαν στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή
της. 

Άρθρο τριακοστό έκτο
Έγκριση χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται
εγκεκριµένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιµετώπι-
ση του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε τη φαρµακευ-
τική νοµοθεσία, δύναται να προβλέπεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη της Εθνικής Επι-
τροπής Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19 που εκδίδεται µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δη-
µόσιας Υγείας από Λοιµογόνους Παράγοντες, χορήγηση
φαρµάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη
ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς αποτελεσµατικά για την
καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19. Με την από-
φαση του προηγούµενου εδαφίου ορίζονται τα εγκεκρι-
µένα προς χορήγηση θεραπευτικά σχήµατα, µε αναφορά
στις δραστικές τους ουσίες, τη µορφή, την περιεκτικότη-
τα και την ενδεικνυόµενη δοσολογία, και χορηγείται
στους θεράποντες ιατρούς το δικαίωµα της χορήγησης
της εγκεκριµένης κατά τα ανωτέρω αντιϊκής θεραπείας
για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, στις
κάτωθι κατηγορίες ασθενών: (α) σε ασθενείς που έχουν
εκδηλώσει σοβαρή πνευµονία λόγω της έκθεσης στον
ιό, (β) σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο µε συ-
µπτώµατα ήπιας ή µέτριας βαρύτητας και στους οποίους
συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή ηλικιακοί παράγο-
ντες ή εργαστηριακές ενδείξεις για δυσµενή έκβαση λό-
γω υποκείµενων νοσηµάτων. 

2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 δύναται να επανεξετά-
ζεται η χορήγηση των ως άνω θεραπευτικών σχηµάτων,
να τροποποιούνται τα σχήµατα και οι δοσολογίες τους,
να επικαιροποιούνται τα θεραπευτικά σχήµατα σύµφωνα
µε την παρ. 1 και οι κατηγορίες των νοσούντων στους ο-
ποίους είναι ενδεδειγµένη η χορήγησή τους, λαµβανο-
µένων υπόψη των νεότερων επιστηµονικών, κλινικών και
επιδηµιολογικών δεδοµένων.

Άρθρο τριακοστό έβδοµο
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός 

εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται
εγκεκριµένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιµετώπι-
ση του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε τη φαρµακευ-
τική νοµοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για χρονικό διά-
στηµα όχι πέραν της 1ης Νοεµβρίου 2020 η διαδικασία
χορήγησης των φαρµάκων σε ασθενείς, µετά από την

έκδοση της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έ-
κτου άρθρου, διενεργείται µε απόφαση του θεράποντος
ιατρού και υλοποιείται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστηµα Ηλε-

κτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανι-
σµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά την
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018
(Α΄5) τη χορήγηση φαρµάκου ή συνδυασµού φαρµάκων
εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε συγκεκριµένο ασθε-
νή, συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται από τα πεδία της πλατφόρµας, καθώς επίσης:
(αα) έγγραφη συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενη-
µέρωσης του ασθενή ή συγγενών του ή των νόµιµων εκ-
προσώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορη-
γήσει, (αβ) υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την ανα-
γκαιότητα της εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων χορήγη-
σης του φαρµάκου και (αγ) έγκριση του Διευθυντή της
κλινικής του νοσοκοµείου όπου χορηγείται το φάρµακο.
β) Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ) επιβεβαιώ-

νει ότι πρόκειται για φάρµακο εκτός εγκεκριµένων εν-
δείξεων και ο ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την πληρότητα των
υποβαλλόµενων στοιχείων, επικυρώνει τη γνωστοποίη-
ση αναγράφοντας την ένδειξη «πλήρης γνωστοποίηση
για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση του
φαρµάκου από τον θεράποντα ιατρό.

2. Στις περιπτώσεις του παρόντος, το Σ.Η.Π. του ΕΟ-
ΠΥΥ λειτουργεί ως Μητρώο Καταγραφών χορήγησης
φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων για την αντι-
µετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Για τον λόγο αυτό,
γνωστοποιούνται µε την ανωτέρω διαδικασία στο Σ.Η.Π.
όλες οι περιπτώσεις χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκε-
κριµένων ενδείξεων έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
που αφορούν σε ασφαλισµένους και άλλων φορέων κοι-
νωνικής ασφάλισης, καθώς και σε ανασφάλιστους. 

3. Η υποβολή αιτηµάτων στο Σ.Η.Π. και η επεξεργασία
τους εντάσσονται στην επεξεργασία ειδικών κατηγο-
ριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι
απαραίτητη για λόγους δηµόσιου συµφέροντος στον το-
µέα της προστασίας της δηµόσιας υγείας για τον κορω-
νοϊό COVID-19, χωρίς τη συναίνεση του υποκειµένου
των δεδοµένων. Η εν λόγω επεξεργασία υπόκειται σε
κατάλληλα και ειδικά µέτρα για την προστασία των δικαι-
ωµάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Απα-
γορεύεται αυστηρά η επεξεργασία των ανωτέρω δεδο-
µένων που σχετίζονται µε την υγεία για λόγους δηµόσι-
ου συµφέροντος να έχει ως αποτέλεσµα την επεξεργα-
σία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκο-
πούς από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΕΟΦ, του ΕΟΔΥ,
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και των
Ειδικών Επιτροπών αντιµετώπισης της πανδηµίας. Οι υ-
πεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία
και κάθε ένας εκ των άνω φορέων υπέχουν απόλυτη υ-
ποχρέωση τήρησης απορρήτου.

4. Οι θεράποντες ιατροί υποχρεούνται να τηρούν τον
εγκεκριµένο τρόπο διάθεσης των ως άνω φαρµάκων και
να ενηµερώνονται από την εγκεκριµένη Περίληψη Χαρα-
κτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), ιδίως ως προς τα
λήµµατα 4.3 (αντενδείξεις), 4.4 (ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις), 4.8 (ανεπιθύµητες ενέργειες) και 5.1
(κλινικά στοιχεία).

5. Οι θεράποντες ιατροί τηρούν υποχρεώσεις φαρµα-
κοεπαγρύπνησης. Ο Διευθυντής της κλινικής, όπου χο-
ρηγούνται τα φάρµακα αυτά, γνωστοποιεί στη Διεύθυν-
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ση Αξιολόγησης του ΕΟΦ µε την ένδειξη “off label
COVID-19” ανά δεκαπενθήµερο και νωρίτερα, οσάκις το
κρίνει αναγκαίο, τα δεδοµένα ασφάλειας και αποτελε-
σµατικότητας των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε
η εκάστοτε φαρµακευτική αγωγή εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων.

6. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόµενα στοιχεία στην
Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας ένα-
ντι του κορωνοϊού COVID-19 προς αξιολόγηση, σε συ-
νεργασία µε την Επιτροπή Αντιµετώπισης Έκτακτων
Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από Λοιµογόνους Παράγο-
ντες και την επιστηµονική κοινότητα.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλό-
γως, σε περίπτωση που αποφασιστεί να χορηγηθεί η δυ-
νατότητα λήψης των συγκεκριµένων θεραπευτικών σχη-
µάτων και σε µη νοσηλευόµενους ασθενείς, υπό την
προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρόπος διάθεσης είναι εγκε-
κριµένος από τον ΕΟΦ, σύµφωνα µε την οικεία άδεια κυ-
κλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο θεράπων ιατρός υ-
πέχει όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες υποχρεώσεις α-
ναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών και δεδοµένων α-
σφάλειας και αποτελεσµατικότητας για κάθε ασθενή.

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Χορήγηση φαρµάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας
προσωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης σε 

µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες 
από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν
οι κατά τις κείµενες διατάξεις προϋποθέσεις κανονικής
ένταξης ασθενών σε εγκεκριµένη στην Ελλάδα κλινική
δοκιµή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προ-
σωρινής άδειας πρώιµης πρόσβασης (παρηγορητική χρή-
ση) σε µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες από τον
κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων και συγκεκριµένα των διατάξεων της υπ’ αρ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής ά-
δειας πρώιµης πρόσβασης σε φάρµακα ανθρώπινης χρή-
σης («παρηγορητική χρήση»)» (Β΄ 558) υπό τους κάτωθι
προβλεπόµενους όρους:
α) Η φαρµακευτική εταιρεία που υλοποιεί πρόγραµµα

πρώιµης πρόσβασης σε φαρµακευτική ουσία υπό κλινική
δοκιµή για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 («υ-
πεύθυνος προγράµµατος») υποβάλλει στον ΕΟΦ αίτηση
χορήγησης κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιµης
πρόσβασης για το εν λόγω πρόγραµµα, µε τα στοιχεία
της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφα-
σης, πλην των αναφεροµένων στα στοιχεία (γ) και (ζ).
β) Ο ΕΟΦ αξιολογεί το αίτηµα µε τα υποβαλλόµενα

στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου του θεραπευτικού πρω-
τοκόλλου, και, εφόσον χορηγήσει την κατεπείγουσα
προσωρινή άδεια πρώιµης πρόσβασης, ο «υπεύθυνος
προγράµµατος» αναρτά στην ιστοσελίδα του τις απαραί-
τητες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τα κριτήρια έντα-
ξης και αποκλεισµού ασθενών και έντυπο υποβολής συ-
γκεκριµένου αιτήµατος από τον θεράποντα ιατρό.
γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παρ. 3 του

άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης και εν γένει

της κείµενης νοµοθεσίας, η ένδειξη της πρώιµης πρό-
σβασης για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19
πρέπει να στηρίζεται στα διαθέσιµα στοιχεία, η δε επιλο-
γή της να αιτιολογείται µε βάση τα µη ικανοποιητικά α-
ποτελέσµατα από τις διαθέσιµες (εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακα-
ταλληλότητα χορήγησής τους σε συγκεκριµένους ασθε-
νείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους, να στηρίζε-
ται στο προσδοκώµενο όφελος από τη νέα θεραπεία και
να ταυτίζεται µε την ένδειξη για την οποία διεξάγονται
κλινικές δοκιµές.
δ) Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραµµα πρώιµης

πρόσβασης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατά παρέκκλιση
από τα οριζόµενα στην περ. (β) της παρ. 2, η δήλωση του
θεράποντος ιατρού πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του
µε βάση τα µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα από τις δια-
θέσιµες (εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων) θεραπείες ή
την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα χορήγησής
τους σε συγκεκριµένους ασθενείς λόγω της κατάστασης
της υγείας τους και το προσδοκώµενο όφελος από τη
νέα θεραπεία.
ε) Για τη χορήγηση του φαρµάκου απαιτείται άπαξ

γνωστοποίηση του προγράµµατος στο Επιστηµονικό
Συµβούλιο του νοσοκοµείου και σύµφωνη γνώµη του Δι-
ευθυντή της κάθε κλινικής ή µονάδας όπου χορηγείται.

2. Ο «υπεύθυνος προγράµµατος» υποχρεούται να
γνωστοποιεί αµελλητί στον ΕΟΦ τα συγκεκριµένα νοση-
λευτικά ιδρύµατα και τους θεράποντες ιατρούς που αιτή-
θηκαν την ένταξη ασθενών στο πρόγραµµα. Οι αιτήσεις
των θεραπόντων ιατρών και οι δηλώσεις της περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης,
όπως αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1, καθώς και τα
στοιχεία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε το
φάρµακο, διατηρούνται από τον «υπεύθυνο προγράµµα-
τος» επί πενταετία και υποβάλλονται στον ΕΟΦ, εφόσον
ζητηθούν.

3. Ο θεράπων ιατρός τηρεί υποχρεώσεις φαρµακοεπα-
γρύπνησης. Ο «υπεύθυνος προγράµµατος», πέραν των
υποχρεώσεων φαρµακοεπαγρύπνησης, γνωστοποιεί και
στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΦ µε την ένδειξη
“πρώιµη-COVID-19” κάθε σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια,
καθώς και, ανά δεκαπενθήµερο, τα δεδοµένα ασφάλειας
και αποτελεσµατικότητας των ασθενών που εντάχθηκαν
στο πρόγραµµα, καθώς και τον αριθµό αυτών ανά κλινι-
κή.

4. Ο ΕΟΦ διαβιβάζει τα υποβαλλόµενα στοιχεία δυνά-
µει των παρ. 2 και 3 στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας
της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
προς αξιολόγηση, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Αντι-
µετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από
Λοιµογόνους Παράγοντες και την επιστηµονική κοινότη-
τα.

5. Εφόσον δεν υλοποιείται πρόγραµµα πρώιµης πρό-
σβασης κατά τα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρ. 1, εκδί-
δεται εξατοµικευµένη κατεπείγουσα άδεια πρώιµης πρό-
σβασης, σύµφωνα µε τα κριτήρια της περ. α΄ της παρ. 1,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των προβλεποµένων στο άρ-
θρο 8 της ως άνω υπουργικής απόφασης και στο παρόν. 

6. Επιπρόσθετα πληροφορικά στοιχεία που απαιτού-
νται για την εξέταση των αιτηµάτων του παρόντος ή τρο-
ποποίηση των κριτηρίων ένταξης/αποκλεισµού ασθενών
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στο Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα εκάστοτε προτεινόµενα
από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υ-
γείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Επιτροπή
Αντιµετώπισης Έκτακτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας
από Λοιµογόνους Παράγοντες, γνωστοποιούνται µέσω
υποδείγµατος στον Υπεύθυνο του Προγράµµατος ή, για
την περίπτωση της παρ. 5, στους αιτούντες θεράποντες
ιατρούς.

7. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ’
αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης,
στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν στις ειδικές διατάξεις
της παρούσας.

Άρθρο τριακοστό ένατο
Φαρµακευτική αγωγή νοσούντων 
από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Κάθε συνταγή που εκτελείται και αφορά σε χορήγη-
ση φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσού-
ντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ια-
τρούς φυλάσσεται επί διετία και αποζηµιώνεται κατά τις
κείµενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται έγκριση αποζη-
µίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω φαρµακευτικής α-
γωγής, πλην των περιπτώσεων χορήγησης φαρµάκων
στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιµης
πρόσβασης σε µη εγκεκριµένα φάρµακα για πάσχοντες
από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τις οποίες το κόστος
καλύπτεται από τον «υπεύθυνο πρώιµης πρόσβασης». 

2. Σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση φαρµά-
κων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, για τη
συνταγογράφηση των οποίων στην εγκεκριµένη τους
ένδειξη απαιτείται, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας
τους, ιατρική συνταγή, το αρµόδιο φαρµακείο εκτέλεσης
φυλάσσει επί διετία αντίγραφο της συνταγής, το οποίο
φέρει την υπογραφή του ασθενή.

3. Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να χορη-
γηθεί έγγραφη συναίνεση του ασθενούς, των συγγενών
του ή των νόµιµων εκπροσώπων του, ο θεράπων ιατρός
δύναται να τη λάβει µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, όπως
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, sms ή έστω προφορικά,
βεβαιώνοντας τούτο στην υπεύθυνη δήλωση που υπο-
βάλλει για τη χορήγηση του φαρµάκου. 

4. Κάθε έκτακτη εισαγωγή που απαιτείται για την ε-
φαρµογή της παρούσας προϋποθέτει άδεια έκτακτης ει-
σαγωγής από τον ΕΟΦ, κατ’ εφαρµογή των παρ. 4 έως 6
του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως αντικατα-
στάθηκαν µε το άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) και της
παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/32221/2013 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1049).

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 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, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης προσδιορίζονται τα έργα Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης
των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη
λειτουργία του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
κατά το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), καθώς και
για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δηµόσιων
φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

2. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης
ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άµεσα
να υπογράψει τη σύµβαση για την εκτέλεση έργων της
παρ. 1, προσκοµίζοντας µόνο υπεύθυνη δήλωση του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
που προβλέπεται στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68).
Στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από
τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα
νόµιµο κώλυµα συµµετοχής του στη διαδικασία, β) εξα-
κολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρε-
ούται να προσκοµίσει τα νοµίµως προβλεπόµενα δικαιο-
λογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.

3. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της
προθεσµίας της παραγράφου 2 στην περίπτωση κωλύµα-
τος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούµενων
δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών λόγω της
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων υπη-
ρεσιών στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λό-
γο. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.

4. 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. 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων

Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισµού του Υ-
πουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ει-
δικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων του
π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας,
καταλαµβάνει, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019
(Α΄ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υ-
πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται
για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) προστίθεται παρ. 3,
ως εξής:

«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συµβου-
λίων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί
να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κά-
ποια από τα µέλη τους, µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινω-
νιακό µέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των µελών του συλλογι-
κού οργάνου µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή
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µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή
άλλα ηλεκτρονικά µέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ι-
ουνίου 2020».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Έως τις 31 Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση
των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων είναι δυ-
νατή µε τη συµµετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των µε-
λών του οικείου συµβουλίου. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 36
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), µε απόφαση του οικεί-
ου δηµάρχου είναι δυνατόν να:
α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή πεν-

θήµερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υ-
παλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω
της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δηµοτικών υ-
πηρεσιών για την εφαρµογή των µέτρων αποφυγής δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
β) καθορίζεται η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας για ο-

ρισµένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισµένο αριθµό υπαλ-
λήλων από την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο ή από την Τε-
τάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται
για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουµένων ως µη εργάσι-
µων ηµερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. 
Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από

της υπογραφής τους και εφαρµόζονται για όσο διάστηµα
είναι σε ισχύ µέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της
31ης Μαΐου 2020. 

3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τέταρ-
του άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (Α΄ 64), η φράση «µε τη διαδικασία της α-
πευθείας διαπραγµάτευσης» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προη-
γούµενη δηµοσίευση, κατά την περίπτωση (γ) της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),» .
β) Στην παρ. 10 του τριακοστού έβδοµου άρθρου της

από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄68), η φράση «µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλι-
ση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας πε-
ρί δηµοσίων συµβάσεων,» διαγράφεται.

4. α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 156 του
ν. 4600/2019 (Α΄ 43) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εν
λόγω Σύνδεσµοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραµ-
µάτων και δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία νοµι-
κά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως πηγής χρη-
µατοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε ό-
λα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-
πό αυτά.».
β) Η ισχύς της περ. (α) ανατρέχει στην έναρξη ισχύος

του ν. 4600/2019.

5.α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας για
την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η
Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δηµοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται
να αιτούνται οικονοµική ενίσχυση από τους µετόχους Ο-
ΤΑ α’ βαθµού, µε ταυτόχρονη εκχώρηση µέρους των
µελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού
της ενίσχυσης. Η οικονοµική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά
την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήµοι
δύνανται, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός τους, να ε-
πιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουµένων επιχορηγήσεων,
κατά το µέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αί-
τηµα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται
σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις µελλοντικές
επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων που απαιτούνται για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή
τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87).
β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυ-

ψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιου-
νίου 2020, οι δήµοι, µε απόφαση της οικονοµικής επιτρο-
πής, υποχρεούνται να αναµορφώνουν το προϋπολογι-
σµό τους µε µεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πι-
στώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64) εφαρµόζονται α-
ναλόγως. Οι δήµοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογηµένου αι-
τήµατός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους
ΚΑΠ έναντι δικαιούµενων επιχορηγήσεων, κατά το µέ-
ρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναµόρ-
φωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται
σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις µελλοντικές
επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων που απαιτούνται για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή
τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010. 

6. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού που απασχολείται στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως την 31η
Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις
(4) µήνες από τη λήξη τους. 

7. Με απόφαση του οικείου δηµάρχου και ειδικώς για
το χρονικό διάστηµα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30
Ιουνίου 2020, ο προβλεπόµενος από το άρθρο 20 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176) αριθµός ωρών της απογευµατινής υ-
περωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπε-
ρωριακής απασχόλησης µε αποζηµίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
του ένστολου προσωπικού της Δηµοτικής Αστυνοµίας
µπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%),
για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας. 
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Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017

Το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται,
ως εξής : 

«Άρθρο 69

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό ανα-
πτυξιακό πρόγραµµα (εφεξής «Πρόγραµµα»), µε σκοπό
την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση µε-
λετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τοµείς της
βασικής υποδοµής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσι-
µης ανάπτυξης, καθώς και την προµήθεια αγαθών και υ-
πηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δη-
µόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονοµικών
επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού, οι Σύνδεσµοι Δήµων και τα νοµικά πρόσωπα των Ο-
ΤΑ δύνανται να συνοµολογούν δάνεια µε το Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη κάθε
είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και
εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασµό που συστήνε-
ται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµα-
τοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
β) Για την άµεση χρηµατοδότηση των ΟΤΑ α΄ και β΄

βαθµού σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συν-
θηκών και προς κάλυψη αναγκών προµήθειας αγαθών
και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων που καλύπτονται
από τους σκοπούς του Προγράµµατος, το Υπουργείο Ε-
σωτερικών δύναται να συνοµολογεί απευθείας δάνειο
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτη-
ση του δανείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η
κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνο-
µολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασµό
που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδο-
τούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύο-
νται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και
καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέ-
ων, η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων ένταξης και α-
ξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων
της έκτακτης χρηµατοδότησης, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χο-
ρήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δα-
νείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απο-
πληρωµή των δανείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παρ. 2 από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ο φο-
ρέας διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η δι-
εύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ό-
τι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξια-
κής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προ-
σκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδια-
φερόµενοι να υποβάλλουν αιτήµατα ένταξης. 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται η
διαδικασία χρηµατοδότησης της περ. β΄ της παρ. 2. Η
χρηµατοδότηση γίνεται µε απόφαση χρηµατοδότησης
που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, µε µόνη
την υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον δικαιού-
χο, χωρίς προηγούµενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται
σε θέµατα πολιτικής προστασίας ή θέµατα προστασίας
της δηµόσιας υγείας ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζο-
νται το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτηµάτων και
το ύψος των συνολικών πιστώσεων που µπορούν να δια-
τεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται µε
αυτήν. 

4. Η ένταξη προµηθειών, µελετών και έργων στο Πρό-
γραµµα πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε
(5) µέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) µηχανικούς της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2)
εµπειρογνώµονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυ-
ξιακών προγραµµάτων, µε ισάριθµους αναπληρωτές
τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για τη λειτουρ-
γία της. Χρέη εισηγητή και γραµµατειακής υποστήριξης
της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ Υ-
ΠΕΣ. 

5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράµµατος που δεν
διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια ή έχουν
τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν µελέ-
τες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το
απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της
υποβολής αιτήµατος να έχουν αναθέσει την τεχνική
τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Στο αίτηµα έ-
νταξης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία
που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, άλλως το αί-
τηµα δεν εξετάζεται. Οι προγραµµατικές συµβάσεις της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 δύναται να χρη-
µατοδοτούνται από το Πρόγραµµα. Ως νοµικά πρόσωπα
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, νοού-
νται τα νοµικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι Ο-
ΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.

6. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του π.δ. 169/2013
(Α΄272).

7. Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του
Προγράµµατος συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης,
η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου
Εσωτερικών, έναν (1) µηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1) ε-
µπειρογνώµονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµ-
µάτων, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους. Με την από-
φαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και κάθε
άλλη συναφής λεπτοµέρεια για τη λειτουργία και την εκ-
πλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραµµατειακής υπο-
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στήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της
ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των Ε-
πιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν κατα-
βάλλεται κανενός είδους αποζηµίωση στα µέλη τους,
πλην εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης, όπου απαιτεί-
ται.»

Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
Ρυθµίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών 

1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) α-
ντικαθίσταται, ως εξής:

«9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υ-
πηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής, η οποία υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής ανα-
φέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, µε σκοπό:
α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του

κεντρικού σχεδιασµού και του προγραµµατισµού των α-
ναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) την υποστήριξη των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υ-

πουργείου Εσωτερικών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των λοιπών εποπτευόµε-
νων φορέων, σε σχέση µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµα-
τα (ΕΠ) του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυ-
ξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέ-
ων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµε-
νους πόρους,
γ) την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 17 του

παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ µπορεί να α-
ναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της περ. γ΄. Με την από-
φαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄201)
µπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των
ειδικών προγραµµάτων αναπτυξιακών δανείων του Υ-
πουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρµόδιου
φορέα διαχείρισης των προγραµµάτων αυτών.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)
καταργείται.

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Κατεπείγοντα ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού 

δηµόσιου τοµέα

1. Η παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68)
δεν καταλαµβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης µόνιµου
προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας αορί-
στου ή ορισµένου χρόνου των φορέων του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος

δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης
Ιουνίου 2020, προκειµένου για τις Ανακοινώσεις πρόσλη-
ψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου, οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα µε ηλεκτρονικό
τρόπο και κατ΄ εξαίρεση ταχυδροµικά µε συστηµένη επι-
στολή, µετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέ-
ρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκρι-

θεί από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δηµοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.
Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την

οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούµε-
νων δικαιολογητικών είτε µε ηλεκτρονικό είτε µε άλλο
τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος
δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), σύµφωνα µε την οποία, εφόσον προκύψει προ-
σληπτέος, θα προσκοµίσει αυτά σε χρόνο µεταγενέστε-
ρο και πάντως άµεσα µετά τη λήξη των έκτακτων µέτρων
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Για όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέτρα αντιµετώπι-

σης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες
πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό
τρόπο.

2. Οι διαδικασίες επιλογής υπηρεσιακών γραµµατέων,
προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και
τµηµάτων δεν καταλαµβάνoνται από την αναστολή που
προβλέπεται στην παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρ-
θρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου. Παράταση των προθεσµιών αυτών των διαδικα-
σιών δύναται να προβλεφθεί µε απόφαση του κατά περί-
πτωση για την έκδοση της πρόσκλησης αρµόδιου οργά-
νου, 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 30ης
Ιουνίου 2020. 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδοµο
Λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων 

ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ 
και δοµών φιλοξενίας

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων ειδών
πρώτης ανάγκης εντός της περιµέτρου των Κέντρων Υ-
ποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δοµών Φιλοξενίας
Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, µε απόφαση του
οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της
δοµής σηµείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανοµής
προϊόντων (delivery). Η αρµοδιότητα για την εγκατάστα-
ση και λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του πρώ-
του εδαφίου ανήκει στον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα
του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με από-
φαση της οικονοµικής επιτροπής του οικείου δήµου, η ο-
ποία εκδίδεται κατόπιν γνώµης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων
που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωρο-
θέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς
και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουρ-
γία τους. Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λει-
τουργία κυλικείων και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δη-
µοπρασίας από τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το προϊόν της δηµοπρα-
σίας αποτελεί έσοδο του δήµου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου
καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.».
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Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Άδεια ειδικού σκοπού 

υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης

1. Για την εφαρµογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου
5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας,
κλάδου ή ειδικότητας που υπηρετούν µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας
και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, απαι-
τείται αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης του Καταστήµατος Κράτησης ή του νόµιµου
αναπληρωτή του. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης του
Καταστήµατος Κράτησης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του
αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύν-
σεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ή, στην
περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο Κα-
τάστηµα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι
δυνατή η παροχή, µε βάση τη θέση όπου υπηρετούν και
τα καθήκοντα που ασκούν.

2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους
εύρυθµης λειτουργίας των Καταστηµάτων Κράτησης της
Χώρας, ο Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτι-
κής δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης του Καταστήµατος Κράτη-
σης ή τον νόµιµο αναπληρωτή του άδειες κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 1. 

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 
που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας

εκτός ΕΕ

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών µέτρων
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και, πά-
ντως, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από την έκδοση της παρούσας, οι δαπάνες για
αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νοσοκο-
µειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε
Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ και οι οποίοι
προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτο-
νται από τις οικείες προξενικές εισπράξεις. Aν αυτές δεν
επαρκούν, ζητείται η αποστολή εµβάσµατος από άλλη
Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ρύθµιση του προη-
γούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και τα µέλη των οικο-
γενειών των υπαλλήλων που διαµένουν µε αυτούς. Με
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατή η κα-
τάρτιση καταλόγου των ανωτέρω Αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεσή τους α-
πό τον κατάλογο, ανάλογα µε την πορεία εµφάνισης, πε-
ριορισµού ή διάδοσης του ιού. 

2. Η συµµετοχή των ασφαλισµένων στις ανωτέρω δα-
πάνες δεν υπερβαίνει το ποσό που αυτοί θα κατέβαλλαν
µε βάση τις κείµενες διατάξεις ως συµµετοχή στην αντί-
στοιχη δαπάνη νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλ-
ψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής πράξης που προβλέπει

ο Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, εάν
αυτή παρεχόταν στην Ελλάδα. Για την αποστολή των
σχετικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθά-
ρισή τους, ακολουθείται όµοια διαδικασία µε αυτή της
παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117).

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο πεντηκοστό
Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω

απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών

Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει το µέτρο της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.
σε εφαρµογή της περ. (στ) του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42)
για τον περιορισµό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19,
το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
δύναται να συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις µε τουριστικό
κατάλυµα της παραγράφου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
20035/22.3.2020 (Β΄ 987) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολί-
τη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Ε-
σωτερικών για τη στέγαση των δικαιούχων που ορίζο-
νται στην περ. (στ) της ίδιας παραγράφου, µέσω της δια-
δικασίας της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων
για την παροχή υπηρεσιών στέγασης. 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράµµατα

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτα-
των Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) έχουν το δικαί-
ωµα επιλογής και δωρεάν προµήθειας ενός (1) διδακτι-
κού συγγράµµατος για κάθε διδασκόµενο, υποχρεωτικό
ή επιλεγόµενο, µάθηµα του προγράµµατος σπουδών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ.
125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β΄ 2433).
Εφόσον το επιλεγέν διδακτικό σύγγραµµα για το διδα-
σκόµενο, υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο, µάθηµα του προ-
γράµµατος σπουδών, προσφέρεται µόνο σε έντυπη µορ-
φή, οι φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να προµηθευ-
θούν δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράµµατος
σε έντυπη µορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο
σύγγραµµα σε ηλεκτρονική µορφή, κατά παρέκκλιση κά-
θε άλλης εθνικής διάταξης. 

2. Για την εφαρµογή της παρ. 1, ο κατάλογος διδακτι-
κών συγγραµµάτων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών δύναται να
διευρύνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος του οικεί-
ου Α.Ε.Ι. µε την προσθήκη επιπλέον διδακτικών, ελληνό-
γλωσσων ή ξενόγλωσσων, συγγραµµάτων ηλεκτρονικής
µορφής, µόνο κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος το υ-
ποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα, κατά παρέκκλιση
της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ως ά-
νω απόφασης. 
Η περιγραφόµενη διαδικασία επιλογής και προµήθειας
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διδακτικών συγγραµµάτων του παρόντος ισχύει απο-
κλειστικά για το χρονικό διάστηµα ισχύος της προσωρι-
νής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.E.I. σύµφωνα µε
την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42),
λόγω άµεσου κινδύνου εµφάνισης και διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Προσωρινή αναστολή εφαρµογής 
του άρθρου 35 του ν. 4559/2018 

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπι-
στώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και υ-
φίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) σύµφωνα µε
την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η
διαδικασία προσδιορισµού των οφειλόµενων ποσών των
περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε
το άρθρο 35 του ν. 4559/2018 (Α΄142), έκδοσης και κοι-
νοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισµού οφει-
λών από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευ-
νας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες
λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο
χρονικό διάστηµα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λει-
τουργίας των Α.Ε.Ι.. Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύµφω-
να µε τα ανωτέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης
ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων
των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη µη είσπραξη των ως άνω ποσών ανε-
ξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι
σχετικές οφειλές. 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 

χορήγησης άδειας

Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως την
31η Μαΐου 2020, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο του στοιχείου
3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222).

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Παράταση ισχύος πολεοδοµικών ρυθµίσεων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. (α) της παρ. 3
του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγµατος
(Δ΄ 795), έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, προκειµένου να

ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου
και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).».

2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του
ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις µε ηµεροµηνία
µεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) στον
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως
την 31η Δεκεµβρίου 2013».

3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο µηχανικός υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δεκαο-
κτώ (18) µηνών από την πληρωµή του παραβόλου, να ο-
λοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών.»

4. Το διάστηµα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδοµικών
αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των
οικοδοµικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των
εγκρίσεων εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας της περ.
(δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διά-
στηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου
2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.

5. Οι προθεσµίες αναθεώρησης οικοδοµικής άδειας
της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν
κατά το διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ι-
ουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.

6. Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών που προβλέ-
πεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 4495/2017 και η προθεσµία των τεσσάρων (4) µηνών
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου α-
ναστέλλονται για το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρ-
τίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020. 

Άρθρο πεντηκοστό πέµπτο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις ενεργειακού τοµέα 

1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της παραγωγής, µεταφοράς, εφοδιασµού και
διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και παρα-
γωγής, διανοµής, µεταφοράς και προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να προµηθεύο-
νται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα
για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιµων εγκαταστά-
σεων και του εξοπλισµού τους, κατά παρέκκλιση των έ-
κτακτων περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση
των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, από επιχειρήσεις ή εµπορικά καταστήµατα
που εµπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
περί αναστολής λειτουργίας. Η επιχείρηση ή το εµπορι-
κό κατάστηµα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ εξαίρεση
αυτή προµήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και µόνο
κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας του πρώ-
του εδαφίου, αποκλειστικά µε σκοπό την παράδοση των
ζητούµενων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διά-
στηµα και µε προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρου-
µένων όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία
της δηµόσιας υγείας. 

2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται περ. (θ) ως εξής: 

«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα
χρήσης εφαρµογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του δια-
δικτύου ή και άλλων κατάλληλων µέσων:
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(θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προµη-
θευτές για την παροχή υπηρεσίας Προµήθειας,

(θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύµβασης Προµή-
θειας,

(θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιηµένου υλι-
κού που καταρτίζει ο Προµηθευτής, της σύµβασης Προ-
µήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύουν.
Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη µορ-
φή, εφόσον ζητηθεί, 

(θδ) για ζητήµατα χρεώσεων που αφορούν στις σχετι-
κές υπηρεσίες,

(θε) για την αποστολή των λογαριασµών κατανάλωσης
και

(θστ) για την εξόφληση των λογαριασµών κατανάλω-
σης, εµπρόθεσµη ή µη.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαµβάνουν και τις

συµβάσεις Προµήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρ-
ξη ισχύος της. 
γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ι-

σχύουν διατάξεις νόµου ή κανονιστικών πράξεων που
ρυθµίζουν αντίθετα τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την
παρούσα.

3. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) µήνες:
αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και

των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθµών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες
λήγουν µέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
αβ) Οι προθεσµίες για τη θέση σε δοκιµαστική λειτουρ-

γία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας ή επιλέγονται µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), µε υποχρέωση
θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέ-
χρι την 30η Ιουνίου 2020.

β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) µήνες: 
βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και

των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθµών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες
λήγουν από την 1η Ιουλίου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2020.
ββ) Οι προθεσµίες για τη θέση σε δοκιµαστική λειτουρ-

γία των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας ή επιλέγονται µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, µε υποχρέωση θέσης αυ-
τών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιµαστική, από την 1η Ι-
ουλίου µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020.
βγ) Η ηµεροµηνία εφαρµογής (1.1.2021) των Τιµών Α-

ναφοράς που ορίζονται µε την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1021), καθώς και ειδικά για
το παρόν έτος η ηµεροµηνία εφαρµογής (1.1.2021) των
Τιµών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016. 
βδ) Η προθεσµία θέσης σε λειτουργία, δοκιµαστικής ή

κανονικής, των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ.
12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο
τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. 

γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες η προθεσµία για

την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για
σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και για την υποβολή στον αρµόδιο
Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), το πέρας της οποίας εµπίπτει στο
χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος
της παρούσας µέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων,

ιστορικών τόπων, µνηµείων και µουσείων

Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των εισι-
τηρίων, µεµονωµένων και ενιαίων, αρχαιολογικών χώ-
ρων, ιστορικών τόπων, µνηµείων και µουσείων που εκδό-
θηκαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε µειωµέ-
νη τιµή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταµείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), κα-
θορίζεται η ηµεροµηνία ισχύος των εισιτηρίων, καθώς
και όλες οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτο-
µέρειες για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο πεντηκοστό έβδοµο
Επείγουσες ρυθµίσεις προσωπικού του 

Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεµούς διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περι-
φερειακές Υπηρεσίες του Ταµείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και όχι πέραν της 31ης
Οκτωβρίου 2020, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ.
του ΤΑΠ, επιτρέπεται η συνέχιση της απασχόλησης του
έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας στις ανωτέρω υπηρεσίες του ΤΑΠ
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθεί-
σα καταληκτική ηµεροµηνία ο χρόνος συνεχούς απασχό-
λησης κάθε συµβασιούχου είναι µικρότερος των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών. Η απασχόληση του προσωπικού,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν µεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
το προσωπικό αυτό προσελήφθη. Η παράταση της πα-
ρούσας δεν νοείται ως νέα σύµβαση.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Παράταση της θητείας του διοικητικού συµβουλίου

του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού

Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προ-
σώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία “Ελληνικό Ί-
δρυµα Πολιτισµού”, η οποία λήγει στις 30 Μαρτίου 2020,
παρατείνεται µέχρι την 31η Μαΐου 2020. 
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Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Παράταση θητείας οργάνων του Επιµελητηρίου

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συµβουλίου και
των υπόλοιπων οργάνων του νοµικού προσώπου δηµοσί-
ου δικαίου µε την επωνυµία “Επιµελητήριο Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος” µέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Οι προκη-
ρυχθείσες αρχαιρεσίες για την εκλογή των Εφορειών
των Τµηµάτων και των Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης
διενεργούνται και ολοκληρώνονται από τις ήδη εκλεγεί-
σες Εφορευτικές Επιτροπές. 

Άρθρο εξηκοστό
Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων 

αθλητικών σωµατείων και ενώσεων

Οι θητείες των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωµατείων και
των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατι-
κών, έληξαν κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ι-
σχύος της από 25.2.2020 Πράξεως Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου (Α΄ 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρού-
σας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέ-
τρα για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) µήνα µετά
από την άρση της ισχύος των ως άνω έκτακτων µέτρων
και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα
κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης, ε-
φόσον η δυνάµει της τελευταίας τυχόν προβλεπόµενη
παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου
2020. 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Παράταση θητείας µελών ΔΣ και Εποπτικών 

Συµβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισµών

Παρατείνεται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των διοικητικών
και εποπτικών συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών, Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Ανα-
γκαστικών Συνεταιρισµών.

ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση 
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής

εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών 

1. Για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της
παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον εξακο-
λουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της
διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής

εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, µε απόφαση του αρ-
µόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνι-
κής νοµοθεσίας, να συνάπτονται συµβάσεις ανάθεσης
δηµόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020
για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριµένου δρο-
µολογίου ή δροµολογίων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθε-
σης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήµατα έναρξης επιλεξιµό-
τητας, τα µισθώµατα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 1. Η
περίοδος εφαρµογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνε-
ται για χρονικό διάστηµα έως και έξι (6) µήνες από την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολου-
θεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19.

3. Η χρηµατοδότηση των συµβάσεων της παρ. 1, δύνα-
ται να πραγµατοποιείται µέσω εθνικών ή/και ενωσιακών
χρηµατοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιού-
χοι της ανωτέρω χρηµατοδότησης, το ύψος, οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατά-
σεις ισχύος αυτής. 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

1. α) Η χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης α-
νεργίας των ναυτικών, για όσους δικαιούχους έληξε ή
λήγει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020, παρα-
τείνεται για δύο (2) µήνες από τη λήξη της, κατά παρέκ-
κλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), ε-
κτός εάν εφαρµόζεται η περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου
2 αυτού. 
β) Η χρονική διάρκεια της παρεχόµενης από τον Οίκο

Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφα-
λιστική ικανότητα και παροχές σε χρήµα σύµφωνα µε το
π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), για όσους δικαιούχους έληξε ή
λήγει εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2020, παρα-
τείνεται κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων έ-
ως την 31η Μαΐου 2020.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατεί-
νεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περιπτώσε-
ων (α) και (β).

2. α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλι-
στές, που πλήττονται σηµαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να
διακόψουν την εκτέλεση δροµολογιακών πλόων πλοίων
τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δροµο-
λογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους µή-
νες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκ-
δοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συµβά-
σεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως
προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συµβάσεις ναυτικών
επαγγελµατικών αλιευτικών πλοίων ολικού µήκους είκο-
σι τεσσάρων (24) µέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλό-
ες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται
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οµοίως να ανασταλούν. Η αναστολή των συµβάσεων
ναυτολόγησης µπορεί να εφαρµοστεί µέχρι ένα (1) µήνα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε δυνατότητα
παράτασης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαµβάνο-
ντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-
19. 
β) Οι απογεγραµµένοι ναυτικοί των οποίων η σύµβαση

τελεί σε αναστολή είτε λόγω εφαρµογής των διατάξεων
της περ. (α) είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων
µε εντολή δηµόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγ-
γελµατικών τουριστικών πλοίων, είναι δικαιούχοι έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδικού
σκοπού.
γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως

αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογε-
γραµµένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηµα-
ταγωγών πλοίων, τουριστικών πλόων, πλόων θαλάσσιων
ενδοµεταφορών, καθώς και διεθνών πλόων, των οποίων
η σύµβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτί-
ου 2020, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρ-
τήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότη-
τας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυµατισµού. 
δ) Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, α-

φορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε ο-
φειλή. 
ε) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλι-

στές που εµπίπτουν στις περ. (α) και (β) απαγορεύεται
ρητά να προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων ναυτο-
λόγησης και, σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή
θεωρείται άκυρη. 
στ) Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτι-

κών, των οποίων οι συµβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε
αναστολή, υποβάλλεται άµεσα από τον πλοιοκτήτη στο
Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.) σύµφωνα µε ειδικό-
τερες οδηγίες του. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής
τους κάλυψης υπολογίζεται µηνιαίως επί του βασικού µι-
σθού που δεν µπορεί να είναι κατώτερος από τον προ-
βλεπόµενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύσασα συλλο-
γική σύµβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδοµά-
των των άρθρων 84 και 85 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220).
ζ) Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και

την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων καλύπτεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
η) Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από

τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να υποβά-
λει υπεύθυνη δήλωση στο Ν.Α.Τ., µε την οποία δηλώνει
τους ναυτικούς των οποίων οι συµβάσεις ναυτολόγησης
τελούν σε αναστολή ή και διακοπή, κατά την έννοια των
περ. (α) έως (γ), συνοδευόµενη από έγκριση της αρµό-
διας αρχής για την περίπτωση που η µη εκτέλεση πλόων
δεν έχει επιβληθεί. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση,
το Ν.Α.Τ., κατόπιν σχετικών οδηγιών, συντάσσει καταλό-
γους δικαιούχων ναυτικών προς λήψη αποζηµίωσης ειδι-
κού σκοπού και τις αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου. 
θ) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλι-

στές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υ-
πεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθηµερόν
στον ναυτικό και στη Λιµενική Αρχή που βρίσκεται το
πλοίο που έχει διακόψει τους πλόες του. 
ι) Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, υποβάλλεται υ-

πεύθυνη δήλωση-αίτηση των ναυτικών στις Λιµενικές

Αρχές. Η αρµόδια Λιµενική Αρχή προβαίνει στην κατα-
χώρηση εγγραφής «αναστολή σύµβασης από … έως …
» σε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικών φυλλαδίων και τη-
ρεί ειδικό αρχείο µε καταλόγους αιτηθέντων ναυτικών
τους οποίους αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου, ο οποίος α-
ποδίδει τα ποσά. 
ια) Εφόσον οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-

εφοπλιστές δεν υποβάλουν την οικεία υπεύθυνη δήλω-
ση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα µέτρα ανα-
στολής οφειλών δόσεων ή ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωµένων ο-
φειλών προς το Δηµόσιο.
ιβ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κά-
θε άλλο ζήτηµα σχετικό για την εφαρµογή της παρού-
σας. 

3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
µε τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπι-
κού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/ο-
χηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς
πλόες µεταξύ λιµένων της ηµεδαπής συνολικής απόστα-
σης από τον λιµένα αφετηρίας µέχρι τον λιµένα προορι-
σµού µεγαλύτερης των 30 ν.µ., παρατείνεται για το τρέ-
χον έτος έως την 30ή Απριλίου 2020.

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών 

Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από
την αρµόδια ελληνική αρχή, σύµφωνα µε της διατάξεις
της Διεθνούς Σύµβασης STCW ’78 και έληξαν ή πρόκει-
ται να λήξουν έως τις 30 Ιουνίου 2020 χορηγείται παρά-
ταση ισχύος έξι (6) µηνών. Αντίστοιχη παράταση χορη-
γείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης
(endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά
ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυ-
ρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος που εκτείνεται µέχρι την
ηµεροµηνία της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου. 

Άρθρο εξηκοστό πέµπτο
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης
από τις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού

1. Η ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση
και επιµόρφωση δύναται να υλοποιείται από το σύνολο
των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, µε εξ απο-
στάσεως διδασκαλία, µε τη µορφή της ασύγχρονης ή/και
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέ-
σεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για τη δια-
σφάλιση του επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται
εξ αποστάσεως. Με όµοια απόφαση προβλέπονται τρο-
ποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισµό και στον Κανονι-
σµό Σπουδών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού που
κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τρέχο-
ντος ακαδηµαϊκού έτους, καθώς και στους Κανονισµούς
των λοιπών Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυ-
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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 τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγµά-
των και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικό-
τερη εύρυθµη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και του συνόλου των Δηµόσιων
Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φο-
ρέων και υπηρεσιών που υπάγονται ή εποπτεύονται από
αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται α-
µελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, αρκεί δε και µόνη η δήλωσή του περί αποδοχής
τους ως προς τα δωριζόµενα κινητά πράγµατα και τις υ-
πηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δωριζό-
µενα κινητά πράγµατα και υπηρεσίες µπορούν να κατα-
νέµονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε
κάθε Δηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και
στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή ε-
ποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. 

4. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός 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 έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας του
προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και των Δηµόσιων Σχολών Εµπορικού Ναυτι-
κού και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών,
των σπουδαστών και των ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει συµ-
βάσεις µε απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων
για την: α) προµήθεια φορητών ή σταθερών υπολογι-
στών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισµικών,
β) παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ε-
νηµέρωσης µε κάθε µέσο των πολιτών, του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού και των υπαλλήλων, καθώς και προµή-
θεια του αναγκαίου υλικού, και γ) παροχή υπηρεσιών για
την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεργασίας εκπαιδευ-
οµένων και εκπαιδευτικού προσωπικού των Δηµόσιων
Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.

Άρθρο εξηκοστό έκτο
Παράταση πιστοποιητικών πλοίων 

Σε πλοία υπό ελληνική σηµαία στα οποία δεν είναι δυ-
νατή, εντός των καθοριζοµένων από την κείµενη νοµο-
θεσία χρονικών διαστηµάτων και για λόγους που αφο-
ρούν στην εφαρµογή µέτρων για τον περιορισµό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διενέργεια µίας ή
περισσότερων εκ των προβλεπόµενων, από την κείµενη
νοµοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας έναντι
εκνόµων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περι-

βάλλοντος και ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων και ε-
λέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση παρα-
τηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή
περισσοτέρων από τα αντίστοιχα κυβερνητικά πιστοποι-
ητικά και των σχετιζόµενων µε αυτά πιστοποιητικών, βε-
βαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθµού, δύνα-
ται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου διενέργει-
ας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της η-
µεροµηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιητικών για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µή-
νες από την ηµεροµηνία λήξης τους. Η ως άνω παράτα-
ση χορηγείται απευθείας από τον φορέα που εκδίδει τα
ως άνω πιστοποιητικά µε παράλληλη ενηµέρωση, όπου
απαιτείται, του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Άρθρο εξηκοστό έβδοµο
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθµών

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Ε-
ΓΚΡ./54/5473/6.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επιτρο-
πής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280)
για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στους
Πλοηγικούς Σταθµούς παρατείνεται για έξι (6) µήνες α-
πό την ηµεροµηνία λήξης της, δηλαδή από τις 6 Μαρτίου
2020. Με απόφαση του Συµβούλιου Πλοηγικής Υπηρε-
σίας γίνεται ανακατανοµή των θέσεων της εν λόγω
Π.Υ.Σ.. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνι-
σµού, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα συναφές µε την πρό-
σληψή τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου

περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής 

1. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο πρώτο και το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του          ν.
4339/2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού
περιεχοµένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχοµέ-
νου έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας,
το τίµηµα κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεµα-
τιστή σε εννέα (9) ετήσιες δόσεις, µε ισάριθµες τραπεζι-
κές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού
Δηµοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από την ανακήρυξη του υπερθεµατιστή
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015,
καθεµία δε από τις επόµενες δόσεις καταβάλλεται µέχρι
τις 15 Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους, εξαιρου-
µένου του ηµερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου
δεν καταβάλλεται οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόµενο,
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, πο-
σό τιµήµατος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερ-
θεµατιστή σε ισόποσες δόσεις.
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2. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο έκτο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, ειδικά ανα-
φορικά µε τους ως άνω κατόχους άδειας παρόχου περιε-
χοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού προ-
γράµµατος γενικού περιεχοµένου, που σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλλουν
οιαδήποτε δόση τιµήµατος άδειας εντός του ηµερολο-
γιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιµερι-
σθεί αναλογικά στις επόµενες ετήσιες δόσεις που θα κα-
ταβάλει έκαστος υπερθεµατιστής και θα προσαυξάνει α-
ναλογικά το ετησίως αποδιδόµενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις
της.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 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
Άδεια ειδικού σκοπού

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (Α΄55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«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
(ΑµεΑ) 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 (ΟΠΕΚΑ) ή σύ-
νταξη αναπηρίας.»

Άρθρο 3
Μείωση µισθώµατος για µισθώσεις 

εξαρτηµένων µελών - φοιτητών υπό όρους

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού µισθώµατος για τον µήνα Απρίλιο
2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µι-
σθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους
1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 26 του ίδιου νόµου, ισχύει και για τις συµβά-
σεις µίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών α-
ναγκών τέκνου - εξαρτώµενου µέλους, το οποίο φοιτά
σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου
µόνιµης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέ-
ας είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση της παραγράφου 1
ή της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου
έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω
των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων
του ίδιου άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέ-
σεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος.

Άρθρο 4
Επέκταση οικονοµικών ενισχύσεων

Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄84), το οποίο αντικατέστη-
σε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄83), αναφέρεται η φράση «µέχρι και πέ-
ντε (5) εργαζοµένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται µε
τη φράση «µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους». 

Άρθρο 5
Μετατάξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4652/2020 (Α΄ 9), αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική
θέση µονίµου υπαλλήλου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόµενη
θέση µόνιµου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από
µόνιµους υπαλλήλους ή οι αιτούντες µόνιµοι υπάλληλοι
δεν έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσό-
ντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που ε-
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πιλέγεται µετατάσσεται σε συνιστώµενη προσωποπαγή
θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε παράλλη-
λη δέσµευση της κενής οργανικής θέσης µονίµου προ-
σωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέ-
ση. 
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτο-

δικαίως µε την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του
υπαλλήλου.»

Άρθρο 6
Παράταση προθεσµιών είσπραξης ειδικού φόρου 

κατανάλωσης, φόρου προστιθέµενης αξίας 
και λοιπών επιβαρύνσεων

Παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από
τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α) και
των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιµα
προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοο-
λούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς ανα-
στολής τον µήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου
2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που ανα-
λογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από
καθεστώς αναστολής τον µήνα Απρίλιο του 2020. Τα α-
νωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 110 και την παρ. 5 του άρθρου 109 του
ν. 2960/2001 (A΄265). Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης κα-
ταβολής των οφειλόµενων επιβαρύνσεων για τις περι-
πτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, εφαρµόζεται η
παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001. 

Άρθρο 7
Μεταβατική λειτουργία 

Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του
ν. 4373/2016 (Α΄49) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο, ως εξής:

«Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
προηγούµενου εδαφίου και µέχρι να ολοκληρωθεί η στε-
λέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτής, η εν γένει λει-
τουργική ετοιµότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., εξακολουθεί να
λειτουργεί το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ως προς τα επείγοντα ζητήµατα,
ιδίως δε ως προς τις τρέχουσες οικονοµικές υποχρεώ-
σεις και τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων (α) και (ε)
της παρ. 5 του άρθρου 128 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999
(Α΄121), που αφορούν στη διαδικασία διενέργειας των
ελέγχων ντόπινγκ και διαχείρισης των αποτελεσµάτων
τους. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο λειτουργική ετοι-
µότητα του Ε.Ο.Κ.Α.Ν. βεβαιώνεται µε διαπιστωτική πρά-
ξη του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δηµοσίευση στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω διαπιστωτικής
πράξης λήγει η λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και στη θέση
του υπεισέρχεται ο Ε.Ο.Κ.Α.Ν., χωρίς να απαιτείται οποι-
αδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.»

Άρθρο 8
Δυνατότητα τροποποίησης κανονισµών και 

προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων µε άµεση ισχύ

1. Ειδικώς για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, κα-
τά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης και ιδίως των α-

παγορεύσεων που θεσπίζονται µε τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 101Δ και της παρ. 3 του άρθρου 131 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, µε ά-
µεση ισχύ, των κανονισµών διάρθρωσης, οργάνωσης και
διεξαγωγής όλων των πρωταθληµάτων (οµαδικών, ατο-
µικών, ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού),
καθώς και των σχετικών µε τα πρωταθλήµατα αυτά προ-
κηρύξεων. 

2. Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 1, γίνονται µε α-
πόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τριών τετάρτων
(3/4) του συνόλου των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου ή της εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής
οµοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, κατά περίπτω-
ση, και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενι-
κή συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης κατα-
στατικής ή κανονιστικής ρύθµισης. 

Άρθρο 9
Στήριξη ανέργων

Το άρθρο έβδοµο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµε-
τώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της ε-
πιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης»
(Α΄68), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο έβδοµο
Στήριξη ανέργων

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του
επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων, του βοηθήµατος α-
νεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων-
ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. -
Μ.Μ.Ε. και του βοηθήµατος ανεργίας αυτοτελώς και α-
νεξαρτήτως απασχολουµένων - ασφαλισµένων του ΕΦ-
ΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τοµέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τοµέας ΤΣΑΥ, τ. Το-
µέας Ασφάλισης Νοµικών), για όσους δικαιούχους έληξε
ή θα λήξει εντός του πρώτου τετραµήνου του έτους
2020, παρατείνεται για δύο (2) µήνες από την ηµεροµη-
νία λήξης της.

2. Οι ηµέρες επιδότησης του χρονικού διαστήµατος
της παράτασης της παραγράφου 1 εξαιρούνται του πε-
ριορισµού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985
(Α΄91). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν.δ. 2961/1954 (Α΄197) και του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α΄152).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρα-
τείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παρα-
γράφου 1 και να ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιού-
χων.»

Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών, 

αυτοαπασχολουµένων και ιδιοκτητών
ατοµικών επιχειρήσεων

Το εικοστό πέµπτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα αντιµετώπισης της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο εικοστό πέµπτο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών, 

αυτοτελώς απασχολούµενων 
και ιδιοκτητών ατοµικών επιχειρήσεων

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη

«παράταση»,
β) µετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,»

προστίθεται η φράση «αναστολή της είσπραξης»,
γ) στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται εδάφια

ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
ο τρόπος και το χρονικό διάστηµα εξόφλησης των απαι-
τήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσµία καταβο-
λής για τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στις
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ι-
σχύς της παρ. 2 αρχίζει από τις 20.3.2020.»

Άρθρο 11
Ζητήµατα προσωπικού 

της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ»

Η παρ. 8 του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17)
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις ά-
µεσες θυγατρικές της µόνιµου και µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, µε απο-
δεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα της Εταιρείας, από το
Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ή ανεξάρτητες αρχές, για διάστηµα
τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µία φορά
για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτη-
ση για απόσπαση στην Εταιρεία, η οποία συνοδεύεται α-
πό αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και εγκρίνεται από
το Διοικητικό της Συµβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς
τούτο η γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα
από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε
εκδίδεται κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων περί της διαδικασίας της κινητικότη-
τας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), τηρουµένων ωστόσο των
σχετικών προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ν. 4440/2016.
Το κόστος της µισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την
άµεση θυγατρική της, στην οποία αποσπάται ο υπάλλη-
λος. Ειδικότερα θέµατα του προσωπικού που αποσπάται
ρυθµίζονται από τον κανονισµό προσωπικού και αποδο-
χών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς το
άρθρο 3 και η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παρούσα
παράγραφος εφαρµόζεται και για το προσωπικό που έχει
ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.»

Άρθρο 12
Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας 

«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του κατα-
στατικού της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία», που κωδικοποιή-
θηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η στήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν νό-
µιµα στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή σε αυτές καθο-
δήγησης και επιχειρηµατικών συµβουλών ανάπτυξης και
οργάνωσης, µε σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστι-
κότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστι-
κό εκσυγχρονισµό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δο-
µών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυν-
ση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους».

2. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του κα-
ταστατικού της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Α-
ναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία» που κωδικοποι-
ήθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, µετά τη
λέξη «ανωτέρω» διαγράφεται το κόµµα, τίθεται τελεία
και διαγράφονται οι λέξεις: «πλην της απευθείας παρο-
χής πιστώσεων».

Άρθρο 13
Παράταση θητείας µελών Διοικητικών 

και Εποπτικών Συµβουλίων Προµηθευτικών
Φαρµακευτικών Συνεταιρισµών

1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων των προµη-
θευτικών φαρµακευτικών συνεταιρισµών, η οποία, βάσει
του οικείου καταστατικού τους, έληξε κατά το χρονικό
διάστηµα από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄42), όπως αυτή
κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας, ή αναµένεται να λήξει το
αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται για
δύο (2) µήνες, από την ηµεροµηνία λήξης της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ή του οργάνου διοίκησης του ανωτέρω νοµικού
προσώπου που εκδίδεται έως την 31η Αυγούστου 2020,
η θητεία των µελών των διοικητικών και εποπτικών συµ-
βουλίων της παραγράφου 1 µπορεί να παρατείνεται πε-
ραιτέρω για χρονικό διάστηµα µέχρι τεσσάρων (4) µη-
νών ακόµη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων του προσωπικού των Επιµελητηρίων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) τροποποιείται ως εξής:

«Αν πρόκειται για προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, το µεταφερόµενο προσωπικό
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώ-
νται µε τον παρόντα νόµο, αντίστοιχες των τυπικών προ-
σόντων που κατέχει, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπη-
ρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης
για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη.» 

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 238 του ν. 4610/2019, όπως τροποποιείται µε την
παράγραφο 1, ανατρέχει στον χρόνο ισχύος της διάτα-
ξης της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019.

Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής ενίσχυσης 

φορέων των Επιµελητηρίων

Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), τροποποιείται ως εξής:

«η. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους ενι-
σχύουν οικονοµικά δράσεις επαγγελµατικών συλλόγων,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγνωρισµένων συνδικαλι-
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στικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιµελητηρίων και
εργοδοτικών οργανώσεων, εµπορικών ή βιοτεχνικών
συλλόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, Νοµικών Προσώπων Ι-
διωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωµατείων στο πλαίσιο
του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετη-
σίως για τις επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το
5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου. 
Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση

του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Eπιµελητη-
ρίου, µε σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών µι-
σθοδοσίας υπαλλήλων των φορέων του α΄ εδαφίου της
παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο
Επιµελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τα-
κτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν
από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017. 
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το

ποσοστό της παραγράφου 1 µπορεί να αυξηθεί κατά 2,5
ποσοστιαίες µονάδες µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά α-
πό τεκµηριωµένο αίτηµα Eπιµελητηρίου, µε σκοπό, απο-
κλειστικά, την παροχή κάθε µορφής δωρεάς προς φο-
ρείς του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3Α του ν. 4182/2013 (Α΄185). 
Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων

του α΄ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι δια-
τίθενται στο οικείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των
εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν
προσληφθεί πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017,
δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη µισθολογική
κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιµελη-
τηρίου.» 

Άρθρο 16
Διατάξεις περί σώρευσης ενισχύσεων 

αναπτυξιακών νόµων 

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4399/2016 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των κα-
θεστώτων του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε
άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων
«ήσσονος σηµασίας» (de minimis), µε την προϋπόθεση ό-
τι η σώρευση των ενισχύσεων του καθεστώτος του πα-
ρόντος µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων άλλων καθε-
στώτων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες δεν οδηγεί σε
υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορί-
ζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (Γ.Α.Κ.),
στους Κανονισµούς «ήσσονος σηµασίας» (de minimis) ή
στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3, 4 και 5 του
άρθρου 8 Γ.Α.Κ.». 

2. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν και
τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει εκδοθεί, µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, απόφαση υπαγωγής στα κα-
θεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και τα ε-
πενδυτικά σχέδια για τα οποία οι αιτήσεις υπαγωγής στα
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 είναι σε διαδι-
κασία εξέτασης. 

3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται ανα-
λογικά και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί

στις διατάξεις των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011
(Α΄ 8).

4. Σε περίπτωση που η σώρευση ενισχύσεων, σύµφω-
να µε τις παραγράφους 1 έως 3, οδηγεί σε υπέρβαση
των ανώτατων ορίων ή/και εντάσεων ενίσχυσης, σύµφω-
να µε το ισχύον κατά την περίοδο των αιτήσεων υπαγω-
γής ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο, αποφασίζεται η προσαρ-
µογή στα εν λόγω όρια ή/και εντάσεις ενίσχυσης.

Άρθρο 17
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη 
και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 28 Απριλίου 2020 έ-
ως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορή-
γησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσηµείωσης υ-
ποθήκης διεξάγεται ως εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση

της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρί-
στανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επι-
συνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αι-
τούµενη προσηµείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου,
µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η

ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το πο-
σό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική
εγγραφή προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτοµερώς
το προσηµειούµενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1, η α-
νάκληση, η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής
προσηµείωσης υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του προσηµειού-
χου δανειστή δίνεται εγγράφως µε βεβαίωση του γνησί-
ου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να
παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πά-
ντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2020.

Άρθρο 18
Περιορισµός δικαστικών διακοπών 
για το δικαστικό έτος 2019-2020

Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος
που λήγει στις 15 Σεπτεµβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ι-
ουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.

Άρθρο 19
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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Αθήνα,                                                                2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




