
  

Πράξθ Νομοκ. Περιεχομζνου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεφχοσ A’)  

Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ  

 διατάξεισ.  

 

 

 

Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Φθν παράγραφο 1 του άρκρου 44, ςε ςυνδυαςμό προσ τισ παραγράφουσ 1 και 5 του 

άρκρου 5, το άρκρο 9Α, το άρκρο 16, τθν παράγραφο 3 του άρκρου 18, τθν παράγραφο 3 

του άρκρου 21, τισ παραγράφουσ 1 και 5 του άρκρου 22, τθν παράγραφο 1 του άρκρου 24, 

τθν παράγραφο 4 του άρκρου 25, τθν παράγραφο 4 του άρκρου 101, τθν παράγραφο 5 του 

άρκρου 102 και τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 106 του Υυντάγματοσ.  

2. Φθν εξαιρετικά επείγουςα και απρόβλεπτθ ανάγκθ λιψθσ περαιτζρω μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, προκειμζνου να αμβλυνκοφν οι 

ςυνζπειζσ τθσ ςτθν ελλθνικι οικονομία και αγορά εργαςίασ, να διαςφαλιςκεί θ ομαλι 

λειτουργία τθσ αγοράσ για τθν προμικεια ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, να ενιςχυκεί το Εκνικό 

Υφςτθμα Χγείασ και να αντιμετωπιςκοφν περαιτζρω κατεπείγοντα ηθτιματα που 

ανακφπτουν κατά το χρονικό διάςτθμα επζλευςθσ των ςυνεπειϊν τθσ ανωτζρω πανδθμίασ 

και απαιτοφν άμεςθ αντιμετϊπιςθ, ςε εναρμόνιςθ και προσ τθ ςυνταγματικι υποχρζωςθ 

λιψθσ κετικϊν μζτρων για τθν προςταςία των πολιτϊν.  

3. Φθν εξαιρετικά επείγουςα και απρόβλεπτθ ανάγκθ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ για το 

ζτοσ 2020 του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ και άλλων 

δομϊν του Χπουργείου Χγείασ, κακϊσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των όλωσ εξαιρετικϊν εργαςιϊν που παρζχουν για τθν αντιμετϊπιςθ 

των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19. 

4. Φθ ςχετικι πρόταςθ του Χπουργικοφ Υυμβουλίου,  

αποφαςίηουμε:  

  

ΜΕΡΟ Α  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

Άρκρο πρϊτο 



Ζκπτωςθ 25% για δόςεισ βεβαιωμζνων οφειλϊν επιχειριςεων και φυςικϊν προςϊπων  

 

1.Υτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου 

(Αϋ 55) προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ:  

«Για τισ ωσ άνω επιχειριςεισ και φυςικά πρόςωπα που  προςδιορίηονται με τισ αποφάςεισ 

τθσ παρ. 2 εκπίπτει ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των δόςεων των βεβαιωμζνων 

ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλϊν τουσ με θμερομθνία καταβολισ από τισ 30 Ξαρτίου 

2020 ζωσ και τισ 30 Απριλίου 2020, εφόςον αυτζσ καταβάλλο νται εμπρόκεςμα. Υε 

περίπτωςθ οφειλϊν που τελοφν ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ 

καταβολισ, εκπίπτει ποςοςτό εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) του ποςοφ τθσ δόςθσ τθσ 

ρφκμιςθσ. Από το ευεργζτθμα του προθγοφμενου εδαφίου εξαιροφνται οι οφειλζσ από Φ ΣΑ 

και παρακρατοφμενουσ φόρουσ που δεν ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ 

ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ, κακϊσ και οφειλζσ που προζρχονται από 

ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων και χρζθ υπζρ αλλοδαποφ Δθμοςίου».  

2.Ρι διατάξεισ τθσ παρ. 1 εφαρμόηονται για οφειλζσ που κα καταβλθκοφν μετά από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ.  

 

 

Άρκρο δεφτερο  

Αναςτολι προκεςμιϊν λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ αξιογράφων  

 

1. α) Από τισ 30 Ξαρτίου 2020 και μζχρι τθν 31θ Ξαΐου 2020, για τουσ Μωδικοφσ Αρικμοφσ 

Δραςτθριότθτασ (ΜΑΔ) των  επιχειριςεων που, είτε ζχουν αναςτείλει τθ δραςτθριότθτά τουσ 

κατ’ εφαρμογι κανονιςτικϊν πράξεων τθσ Διοίκθςθσ, είτε ζχουν πλθγεί δραςτικά από τθν 

επιδθμία του κορωνοϊοφ COVID -19, δυνάμει των αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί κατ’ 

εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1, τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 και των παρ. 1 και 2 του 

άρκρου 3 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 55), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφουν, αναςτζλλονται οι προκεςμίεσ λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ οφειλόμενων από 

αυτζσ αξιογράφων κατά εβδομιντα πζντε (75) θμζρεσ από τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία 

επί εκάςτου αξιογράφου. Φα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο ιςχφουν και για τισ 

επιχειριςεισ των οποίων οι ΜΑΔ πρόκειται να ςυμπεριλθφκοφν ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ 

κατά τον μινα Απρίλιο του ζτουσ 2020 από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ τθσ 

ςυμπερίλθψθσ των ςυγκεκριμζνων ΜΑΔ ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ.  

β) Φα οριηόμενα ςτθν περ. αϋ ιςχφουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρζπει να 

διαβιβαςκοφν θλεκτρονικά από όποιον ζλκει δικαίωμα ι ζχει υποχρζωςθ, όπω σ από τουσ 

εκδότεσ ι αποδζκτεσ ι κομιςτζσ τουσ, ςτα πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα με οποιαδιποτε μορφι, περιλαμβανομζνων των υποκαταςτθμάτων αλλοδαπϊν 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4261/2014 (Αϋ 107), του 

Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων, των ιδρυμάτων πλθρωμϊν του ν. 4537/2018 (Αϋ 84), 

των ιδρυμάτων θλεκτρονικοφ χριματοσ του ν. 4021/2011 (Αϋ 218), κακϊσ και των 



υποκαταςτθμάτων και των αντιπροςϊπων ιδρυμάτων πλθρωμϊν και ιδρυμάτων 

θλεκτρονικοφ χριματοσ που εδρεφουν ςε άλλα κράτθ και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, 

εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ για τισ 

επιχειριςεισ που περιλαμβάνονται ιδθ ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ ι εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των ςυγκεκριμζνων ΜΑΔ ςτισ 

πλθττόμενεσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ περ. α’ . Θ διαβίβαςθ και 

γνωςτοποίθςθ των αξιογράφων ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο πραγματοποιείται 

μζςω ειδικισ ςχετικισ θλεκτρονικισ εφαρμογισ των πιςτω τικϊν ιδρυμάτων μζςω του 

ςυςτιματοσ πλθρωμϊν τθσ εταιρίασ ΔΙΑΥ ΑΕ ι και τθσ εταιρίασ ΦΕΙΤΕΥΙΑΥ ΑΕ, θ οποία 

λειτουργεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ 

εφαρμογισ τθσ παροφςασ και ιδίωσ τθ διαβίβαςθ των αξιογράφων ςτα πιςτωτικά ιδρφματα, 

προκειμζνου να ιςχφςει για αυτά θ προβλεπόμενθ ςτθν περ. αϋ αναςτολι των προκεςμιϊν. 

Για τον ςκοπό εφαρμογισ τθσ παροφςασ τα πιςτωτικά ιδρφματα δφνανται να λαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα ςτοιχεία από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ.  

γ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν δφναται να ρυκμίηεται κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ.  

2. Ρι κομιςτζσ αξιογράφων, οι οποίοι κατά τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ δεν 

δραςτθριοποιοφνται ςε Μωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΜΑΔ) των επιχειριςεων που 

περιλαμβάνονται ςτισ αποφάςεισ τθσ παρ. 1, δφνανται να ενταχκοφν ατομικά ςτισ 

πλθττόμενεσ επιχειριςεισ και να υπαχκοφν ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 1, 2 και 3 τθσ από 

11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου από τθν 1θ Απριλίου 2020 και εφεξισ, εάν το 

ςφνολο τθσ  αξίασ των αξιογράφων που αναςτζλλονται, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 

1, είναι μεγαλφτερο του είκοςι τοισ εκατό (20%) του μζςου μθνιαίου κφκλου ςυναλλαγϊν 

τουσ του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ, όπωσ αυτόσ υπολογίηεται με βάςθ τισ 

ςυνολικζσ εκροζσ που ζχουν περιλθφκεί ςε αρχικζσ και τροποποιθτικζσ, εμπρόκεςμεσ ι 

εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ΦΣΑ. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ εξαιροφνται κομιςτζσ που 

ανικουν ςε ΜΑΔ των επιχειριςεων που παρουςιάηουν ςθ - μαντικι αφξθςθ του κφκλου των 

ςυναλλαγϊν τουσ ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ από τθν επιδθμία του κορωνοϊοφ COVID -19. Ξε 

απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν ορίηονται οι ΜΑΔ που παρουςιάηουν ςθμαντικι 

αφξθςθ του κφκλου ςυναλλαγϊν τουσ ςτθ διάρκεια τθσ κρίςθσ από τθν επιδθμία του 

κορωνοϊοφ COVID-19. Ξε όμοια απόφαςθ,  που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του 

Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, κακορίηονται τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν 

εφαρμογι τθσ παροφςασ, οι διαδικαςίεσ αποςτολισ ι διαβίβαςισ τουσ ςτθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ από τουσ φορολογουμζνουσ ι τρίτουσ, κακϊσ κα ι κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια τεχνικοφ ι διαδικαςτικοφ χαρακτιρα.  

3. Θ παροφςα δεν εμποδίηει τον υπόχρεο και τον δικαιοφχο να ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ 

τθν απευκείασ πλθρωμι του αξιογράφου από τον υπόχρεο ςτον δικαιοφχο ςτθν αρχικά 

αναγραφόμενθ θμερομθνία  λιξθσ. 

 



 

Άρκρο τρίτο  

Προςωρινό μζτρο κρατικισ ενίςχυςθσ με τθ μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ  

 

1. Υε επιχειριςεισ που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, δφναται να χορθγείται ενίςχυςθ επιςτρεπτζα, εν όλω ι εν μζρ ει, με 

τθ μορφι τθσ «επιςτρεπτζασ προκαταβολισ».  

2. Θ ενίςχυςθ χορθγείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν C(2020) 1863/19.3.2020 

Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ "Σροςωρινό πλαίςιο για τθ λιψθ μζτρων κρατικισ 

ενίςχυςθσ με ςκοπό να ςτθριχκεί θ οικονομία κατ ά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ ζξαρςθσ τθσ 

νόςου COVID-19" και κατόπιν ζγκριςθσ ςχετικοφ κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ από τθν Επιτροπι.  

3. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

κακορίηονται οι δικαιοφχοι, το φψοσ τθσ ενίςχυςθσ, οι προ χποκζςεισ χοριγθςθσ και 

επιςτροφισ τθσ, θ διαδικαςία υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ, τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, ο 

τρόποσ καταβολισ και επιςτροφισ τθσ ενίςχυςθσ, οι υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων, κακϊσ 

και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.  

4. Θ ενίςχυςθ με τθ μορφι τθσ «επιςτρεπτζασ προκαταβολισ» είναι ακατάςχετθ, 

αφορολόγθτθ και δεν ςυμψθφίηεται με οποιαδιποτε οφειλι.  

 

 

Άρκρο τζταρτο  

Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ προςωπικοφ νοςοκομείων, κζντρων υγείασ και άλλων 

δομϊν του Τπουργείου Τγείασ κακϊσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ  

 

1. Υτο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που υπθρετεί ςτα νοςοκομεία, ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία 

Ξονάδων Χγείασ  (Α.Ε.Ξ.Χ.), ςτον Εκνικό Ρργανιςμό Δθμόςιασ Χγείασ (Ε.Ρ.Δ.Χ.), ςτθν 

ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ινςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ» 

(ΙΦΕΦ ΑΕ), ςτο Εκνικό Μζντρο Άμεςθσ Βοικειασ (Ε.Μ.Α.Β.), ςτα κζντρα υγείασ, ςτα κζντρα 

ψυχικισ υγείασ και ςτα αγροτικά ιατρεία, ςτθν κεντρικι υπθρεςία του Χπουργεί - ου Χγείασ, 

ςτισ Χγειονομικζσ Σεριφζρειεσ (Χπε) και ςτθν κεντρικι υπθρεςία των ΧΣε, κακϊσ επίςθσ ςτο 

πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που υπθρετεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ 

καταβάλλεται για  το ζτοσ 2020 ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ ίςθ προσ το ιμιςυ του 

καταβαλλομζνου μθνιαίου βαςικοφ μιςκοφ. Θ παροχι αυτι υπολογίηεται ςτον βαςικό μιςκό 

που ζχει ο δικαιοφχοσ κατά τισ οριηόμενεσ ςτθν παρ. 2 θμερομθνίεσ.  

2. Θ παραπάνω οικονομικι ενίςχυςθ χορθγε ίται ςτο ακζραιο, εφόςον ο δικαιοφχοσ 

μιςκοδοτικθκε ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μζχρι και 15 

Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τθ μιςκοδοςία του μθνόσ Απριλίου 2020.  

3. Θ οικονομικι ενίςχυςθ δεν καταβάλλεται ςτισ περιπτϊςεισ που ο υ πάλλθλοσ ι το 

προςωπικό που απαςχολείται ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 απουςιάηει με οποιαδιποτε άδεια 

κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων για 



τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19 και 

μζχρι τισ 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεςθ τθν αναρρωτικι άδεια και τθν άδεια ειδικοφ 

ςκοποφ. 

4. Υτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει καταβλθκεί μιςκόσ για χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο από το οριηόμενο ςτθν παρ. 2, καταβάλλεται τμιμα τθσ ζκτακτθσ οικονομι κισ 

ενίςχυςθσ ανάλογο προσ αυτό που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ μιςκοδοςίασ του 

δικαιοφχου.  

5. Θ παραπάνω παροχι είναι ακατάςχετθ.  

 

 

Άρκρο πζμπτο  

Αναςτολι προκεςμιϊν διενζργειασ διαδικαςτικϊν πράξεων και καταβολισ δόςεων  

 

1. Ρι προκεςμίεσ διενζργειασ διαδικαςτικϊν και λοιπϊν πράξεων των άρκρων 7, 8 και 11 

του ν. 4469/2017 (Αϋ 62) και του άρκρου 74 του ν. 4605/2019 (Αϋ 52), κακϊσ και οι 

προκεςμίεσ του άρκρου 13 του ν. 4469/2017 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 78 του ν. 

4605/2019 αναςτζλλονται για χρονικό  διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ. Σροχπόκεςθ για τθν αναςτολι είναι θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 4469/2017 και ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 72 του ν. 4605/2019.  

2. Για οφειλζτεσ που αποδεδειγμζνα πλιττονται από τισ ςυνζπειεσ του κινδφνου διαςποράσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19 δυνάμει τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 

55) και τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) και των κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτϊν υπουργικϊν αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί ι πρόκειται να 

εκδοκοφν, αναςτζλλεται για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν θ καταβολι των δόςεων ςτο 

πλαίςιο ρυκμίςεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Αϋ 130), χωρίσ να 

επζρχονται οι ςυνζπειεσ λόγω τθσ μθ καταβολισ και χωρίσ να τροποποιείται θ ςυνολικι 

διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ. Για οφειλζτεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ, 

δφναται να χορθγθκεί θ ωσ άνω αναςτολι κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ και αξιολόγθςθσ 

από τον πιςτωτι.  

 

 

Άρκρο ζκτο  

Ρυκμίςεισ για παράταςθ ι αναςτολι προκεςμιϊν του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ  

 

1. Θ κοινοποίθςθ πράξεων προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ι προςτίμου 

και οριςτικϊν πράξεων διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ι προςτίμου που εκδίδονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) αναςτζλλεται ζωσ τισ 30 Απριλίου 

2020. 



2. Θ επιβολι των διαςφαλιςτικϊν μζτρων των παρ. 5 και 6 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 

αναςτζλλεται για όςο χρονικό διάςτθμα διατθρείται ςε ιςχφ το μζτρο τθσ προςωρινισ, 

μερικισ ι ολικισ, αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των δικαςτθρίων και των ειςαγγελιϊν τθσ 

Χϊρασ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 11 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου 

(Αϋ 55). 

3. Θ προκεςμία τθσ παρ. 1 του άρκρου 28, τθσ παρ. 2 του άρκρου 28Α και τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 62  του ν. 4174/2013 για τθ διατφπωςθ από τον φορολογοφμενο απόψεων ι 

αντιρριςεων ςχετικά με τον προςωρινό διορκωτικό προςδιοριςμό φόρου ι προςτίμου, 

αναςτζλλεται ζωσ τθν 31θ Ξαΐου 2020. Ρι προκεςμίεσ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 14 του 

ν. 4174/2013 ςχετικά με  πλθροφορίεσ, αντίγραφα βιβλίων και ςτοιχείων ι άλλα ζγγραφα 

που ηθτοφνται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςτο πλαίςιο ελζγχου, αναςτζλλονται ζωσ τθν 

31θ Ξαΐου 2020. Θ αναςτολι τθσ παροφςασ καταλαμβάνει και τισ προκεςμίεσ που δεν 

είχαν εκπνεφςει κατά τθν 11θ Ξαρτίου 2020.  

4. Ρι προκεςμίεσ για τθν άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ και αιτιματοσ αναςτολισ, κατά 

το άρκρο 63 του ν. 4174/2013 που ζχουν λιξει ι λιγουν από τθν 11θ Ξαρτίου 2020 ζωσ και 

τθν 31θ Ξαΐου 2020 αναςτζλλονται για εξιντα (60) θμζρεσ. Ειδικά οι προκε ςμίεσ τθσ παρ. 4 

και του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 63 του ν. 4174/2013 που δεν ζχουν 

ςυμπλθρωκεί από τισ 20 Ξαρτίου 2020 ζωσ και τθν 31θ Ξαΐου 2020, εφόςον ζωσ τισ 20 

Ξαρτίου 2020 δεν ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ επί ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι 

αιτιματοσ αναςτολισ, παρατείνονται κατά εξιντα (60) θμζρεσ.  

5. α) Ξε κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δφνανται να τροποποιοφνται οι θμερομθνίεσ αναςτολισ 

και παράταςθσ των παρ. 1, 3, και 4. β) Ξε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που ανακζτουν 

ςχετικι αρμοδιότθτα ςτον Χπουργό Ρικονομικϊν ι ςτον Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., οι οποίεσ δεν 

κίγονται, κάκε άλλθ προκεςμία υποβολισ οποιαςδιποτε διλωςθσ ι ζκδοςθσ ι 

κοινοποίθςθσ οποιαςδιποτε πράξθσ που προ - βλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ 

φορολογικισ, τελωνειακισ ι άλλθσ νομοκεςίασ για τθν εφαρμογι τθσ οποίασ είναι αρμόδια 

θ Α.Α.Δ.Ε., δφναται να παρατείνεται με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν και του  

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

6. Ρι προκεςμίεσ παραγραφισ τθσ αξίωςθσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για τθν ζκδοςθ 

πράξθσ προςδιοριςμοφ φόρου ι προςτίμου που λιγουν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ ζωσ και τθν 31θ Ξαΐου 2020 παρατείνονται ζωσ τθν 31θ Ιουλίου 2020.  

 

 

Άρκρο ζβδομο  

Διαβίβαςθ ςτοιχείων δανειολθπτϊν 

 

1. Φο Χπουργείο Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων, το Χπουργείο Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων και το Χπουργείο Ρικονομικϊν, διαβιβάηουν, κατόπιν ςυλλογικοφ ι 

εξατομικευμζνου αιτιματοσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των εταιρειϊν παροχισ πιςτϊςεων 



και των εταιρειϊν διαχείριςθσ απαιτιςεων του ν. 4354/2015 (Αϋ 176), τα απαιτοφμενα 

ςτοιχεία εξατομίκευςθσ, όπωσ ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, αρικμό φορολογικοφ Ξθτρϊου 

και, όταν απαιτείται, και κωδικό αρικμό δραςτθριότθτασ, για όςα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα λαμβάνουν οικονομικι ενίςχυςθ, δυνάμει του δζκατου τρίτου άρκρου τθσ από 

14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 64) και τθσ παρ. 1 του όγδοου άρκρου, 

κακϊσ και του ενδζκατου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 

68). 

2. Θ διαβίβαςθ των ωσ άνω ςτοιχείων είναι επιτρεπτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα 

υποκείμενα των δεδομζνων δεν ζχουν εναντιωκεί ςτθ διαβίβαςθ των ςτοιχείων τουσ, με τθ 

ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ μθνφματοσ εναντίωςθσ ςτθν οικεία θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ ςτον ιςτότοπο www.keyd.gov.gr, εντόσ 

προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ.  

3. Ρι παραπάνω φορείσ οφείλουν να χρθςιμοποιοφν τα ωσ άνω ςτοιχεία εξατομίκευςθσ 

αποκλειςτικά και μόνο για να προβαίνουν ςε διευκολφνςει σ των δικαιοφχων ςτθν 

αποπλθρωμι των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων, όπωσ ςτθν αναςτολι των δόςεων των 

ενιμερων δανειακϊν υποχρεϊςεϊν τουσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ι και 

περιςςότερων μθνϊν.  

4. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επεν δφςεων και Εργαςίασ 

και Μοινωνικϊν Χποκζςεων ρυκμίηεται κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ.  

 

 

Άρκρο όγδοο  

Παράταςθ προκεςμίασ δθμοςιοποίθςθσ ετιςιων οικονομικϊν εκκζςεων  

 

Θ προκεςμία δθμοςιοποίθςθσ των ετιςιων οικονομικϊν εκκζςεων των ε κδοτϊν με 

ειςθγμζνεσ μετοχζσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, θ οποία προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 4 του ν. 3556/2007 (Αϋ 91) για τθ χριςθ που λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2019 

παρατείνεται ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020.  

 

 

Άρκρο ζνατο  

Παράταςθ προκεςμιϊν ειδικοφ Μθτρϊου ν. 4583/2018  

 

Ρι προκεςμίεσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν προσ διατιρθςθ εγγραφισ ςτο ειδικό 

Ξθτρϊο του άρκρου 19 του ν. 4583/2018 (Αϋ 212) των αςφαλιςτικϊν ι ανταςφαλιςτικϊν 

διαμεςολαβθτϊν και αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν που αςκοφν ωσ δευτερεφουςα 

δραςτθριότθτα τθν αςφαλιςτικι διαμεςολάβθςθ, παρατείνονται για το ζτοσ 2020 ζωσ τισ 30 

Ιουνίου 2020. Ματά παρζκκλιςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 23 του ν. 



4583/2018, ειδικά για τουσ υπόχρεουσ προςκόμιςθσ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων 

παρακολοφκθςθσ εντόσ του πρϊτου τριμινου του ζτουσ 2020, θ ετιςια επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ του άρκρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεςθ να πραγματοποιθκεί 

εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου του παρόντοσ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ 

Ρικονομικϊν οι προκεςμίεσ του παρόντοσ μπορεί να παρατείνονται, εφόςον παραμζνουν ςε 

ιςχφ κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19. 

 

 

Άρκρο  δζκατο 

Διαδικαςία  αποδοχισ  δωρεϊν 

 

Υτο όγδοο άρκρο τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 64) προςτίκεται 

παρ. 3, ωσ εξισ:  

«3. Για τισ δωρεζσ των οποίων θ διαδικαςία αποδοχισ διενεργείται ςφμφωνα με το παρόν 

εφαρμόηεται θ περ. ιςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του ν. 2859/2000 (Αϋ 248, Μϊδικασ ΦΣΑ), 

χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ από τον Χπουργό Ρικονομικϊν. Θ αποδοχ ι των εν λόγω 

δωρεϊν κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτο Χπουργείο Ρικονομικϊν».  

 

 

Άρκρο  ενδζκατο  

Μερικι καταβολι μιςκωμάτων  

 

Υτο δεφτερο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) 

προςτίκεται παρ. 3, ωσ εξισ:  

«3. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων κακορίηονται ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ».  

 

 

Άρκρο δωδζκατο  

Αναςτολι λειτουργίασ  πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  «Κεντρικό Μθτρϊο Πραγματικϊν 

Δικαιοφχων»  

 

Αναςτζλλεται για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ θ 

λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ «Μεντρικό Ξθτρϊο Σραγματικϊν Δικαιοφχων» 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 20 του ν. 4557/2018 (Αϋ 139). Θ αναςτολι του προθγοφμενου 

εδαφίου δφναται να παρατείνεται για διάςτθμα ίςθσ διάρκειασ με κοινι απόφαςθ των 

Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. Ματά το διάςτθμα αναςτολισ των 



προθγοφμενων εδαφίων αναςτζλλονται οι προκεςμίεσ υποβολισ ςτο  Μεντρικό Ξθτρϊο 

Σραγματικϊν Δικαιοφχων. Φο χρονικό διάςτθμα αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των 

προθγοφμενων εδαφίων δεν προςμετράται ςτο ανϊτατο χρονικό διάςτθμα των εξιντα (60) 

θμερϊν ανά ζτοσ, τθσ παρ. 13 του άρκρου 20 του ν. 4557/2018.  

 

 

Άρκρο  δζκατο τρίτο 

Ρφκμιςθ για τθν Ελλθνικι Αεροπορικι Βιομθχανία Α.Ε.  

 

Υτο άρκρο 55 του ν. 4487/2017 (Αϋ 116), προςτίκεται παρ. 3, ωσ εξισ:  

«3. Ξε τθν επιφφλαξθ των ενωςιακϊν διατάξεων για τθ βεβαίωςθ των δαςμϊν, για τισ 

περιπτϊςεισ των παρ. 1 και 2, για τισ οποίεσ δεν ζχε ι καταςτεί δυνατι θ εκκακάριςθ των ωσ 

άνω ειδικϊν κακεςτϊτων, θ προκεςμία για τθ βεβαίωςθ των οφειλόμενων φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων και των προςτίμων του ν. 2960/2001 (Αϋ 265) ορίηεται πενταετισ».  

 

ΜΕΡΟ Β 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΕΠ ΕΝΔΤΕΩΝ  

 

Άρκρο δζκατο τζταρτο  

Διατάξεισ για τθ λειτουργία υπεραγορϊν τροφίμων και λαϊκϊν αγορϊν  

 

1. Θ παρ. 5 του άρκρου 1 τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 64) 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«5. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ  διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -

19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για 

χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ, ςτα καταςτιματα των υπεραγορϊν τροφίμων (super market), με ευκφνθ των 

διοικιςεϊν τουσ, θ προςζλευςθ των καταναλωτϊν γίνεται διαςφαλίηοντασ ότι τθρείται θ 

αναλογία του ενόσ (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιςτθ απόςταςθ δφο (2) μζτρων μεταξφ 

τουσ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων,  λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ 

ςυνκικεσ εξζλιξθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, δφναται να επανακακορίηονται 

θ αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των ατόμων».  

2. που οι τοπικζσ δθμοτικζσ αρχζσ κεωριςουν ότι απαιτοφνται περαιτζρω μζ τρα 

αποςυμφόρθςθσ των λαϊκϊν αγορϊν τθσ διοικθτικισ τουσ ευκφνθσ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςκεί θ αποτροπι τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, δφνανται να 

προβλζψουν, με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, περαιτζρω μείωςθ των 

ςυμμετεχόντων πωλθτϊν, παραγωγϊν και επαγγελματιϊν, ςε ςχζςθ προσ το ποςοςτό που 

τυχόν ορίηεται ςε κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ κατ’ εφαρμογι τθσ περ. η’ τθσ παρ. 2 του 



πρϊτου άρκρου τθσ από 25.2.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 42), ςε ποςοςτό 

που πάντωσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) των αδειϊν.  

 

 

Άρκρο  δζκατο πζμπτο 

Περαιτζρω μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ μζςων ατομικισ προςταςίασ και 

προςωπικισ υγιεινισ, κακϊσ και τθσ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν  

 

1. Υτθν παρ. 1 του δεφτερου άρκρου τθσ από 14.3 .2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου 

(Αϋ 64) οι περ. (α), (β) και (γ) αντικακίςτανται ωσ εξισ:  

«(α) χειρουργικζσ μάςκεσ, (β) αντιςθπτικά διαλφματα, (γ) αντιςθπτικά μαντθλάκια, (δ) 

αικυλικι αλκοόλθ, είτε προορίηεται ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι αντιςθπτικ ϊν 

παραςκευαςμάτων, είτε διατίκεται εμφιαλωμζνθ ςτθ λιανικι πϊλθςθ με αλκοολικό τίτλο 

95% και (ε) τεςτ για τθν ανίχνευςθ λοίμωξθσ του κορωνοϊοφ COVID -19». 

2. Φο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του δεφτερου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Φα ςτοιχεία των περ. (α) ζωσ και (ε) επικαιροποιοφνται με δθλϊςεισ που υποβάλλονται 

εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν από τθν αρχικι και κάκε επόμενθ διλωςθ, με εξαίρεςθ 

τα καταςτιματα των υπεραγορϊν τροφίμων (super market) που υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν δθλϊςεισ, ςτισ οποίεσ αναφζρουν τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ τθσ θμζρασ 

κακθμερινά, το αργότερο μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ».  

3. Υτθν παρ. 5 του δεφτερου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου 

προςτίκεται δεφτερο εδάφιο ωσ εξισ: «Ξετά από αίτθμα τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ προσ 

τθν αρχι του προθγοφμενου εδαφίου, τα ςτοιχεία του Ξθτρϊου διαβιβάηονται προσ τθν 

Επιτροπι».  

4. Υτθν περ. (α) του τρίτου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου 

μετά από τθ φράςθ  

«τθσ γραμμισ 1520 (Γραμμι Ματαναλωτι)» προςτίκεται θ φράςθ: «κακϊσ και κάκε 

αναγκαία ενίςχυςθ ψθφιακϊν εργαλείων και μζςων επικοινωνίασ του εποπτεφοντοσ 

Χπουργείου με τουσ καταναλωτζσ».  

5. Υτο τζλοσ του δζκατου ζβδομου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σρά ξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου (Αϋ 68) προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: «Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ εξζλιξθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 

COVID-19, μπορεί να επανακακορίηονται τόςο θ ανϊτατθ ποςότθτα τεμαχίων α νά πελάτθ, 

όςο και τα είδθ των ανωτζρω προϊόντων».  

 

 

Άρκρο  δζκατο ζκτο 

Αποςτολι δεδομζνων τιμϊν  



 

1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά 

του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπο υργοφ 

Χγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν καταςτιματα 

υπεραγορϊν τροφίμων (super market) και ο ςυνολικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ το  

ζτοσ 2018 υπερζβαινε τα ενενιντα εκατομμφρια (90.000.000) ευρϊ ετθςίωσ, υποχρεοφνται 

να αποςτζλλουν τα δεδομζνα τιμϊν για τα προϊόντα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα e-Ματαναλωτισ που διατθροφν θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και 

Σροςταςίασ  Ματαναλωτι του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και ο Ρργανιςμόσ 

Μεντρικϊν Αγορϊν και Αλιείασ ΑΕ.  

2. Θ μθ υποβολι ι θ υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

επιςφρει διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ από χίλια (1.000) ζωσ εκατό χιλιάδ εσ (100.000) ευρϊ, 

ανάλογα με τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ και κατά περίπτωςθ. Ξε απόφαςθ του 

Χπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων είναι δυνατόν να προβλζπονται ειδικότερα κριτιρια 

για τθν κλιμάκωςθ των κυρϊςεων του προθγοφμενου εδαφίου.  

3. Θ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Σροςταςίασ του Ματαναλωτι του Χπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ορίηεται ωσ αρμόδια αρχι για τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ των 

υπόχρεων τθσ παρ. 1.  

4. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων δφναται να κακορίηονται όροι 

και προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.  

 

 

Άρκρο  δζκατο ζβδομο 

υνζχιςθ χρθματοδότθςθσ πράξεων  

 

1. Θ χρθματοδότθςθ του ςυνόλου των πράξεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Φαμεία ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν 

Σρογραμμάτων του ΕΥΣΑ 2014 –  2020, και οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθ χρθματοδότθςθ 

δομϊν, θ λειτουργία των οποίων ζχει αναςταλεί μερικϊσ ι πλιρωσ ι αναςτζλλεται μετά 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςτο πλαίςιο μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19, ι περιλαμβάνουν ενζργειεσ που 

ςυγχρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο δομϊν υπό αναςτολι λειτου ργίασ για τον ίδιο λόγο, 

όπωσ θ δράςθ "Εναρμόνιςθ Επαγγελματικισ και Ρικογενειακισ Ηωισ", κακϊσ και δράςεισ 

για τθν ενίςχυςθ ςχολικϊν και εκπαιδευτικϊν δομϊν που περιλαμβάνουν και μιςκοδοςία 

εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν, ςυνεχίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ ω σ άνω αναςτολισ 

ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των πράξεων, και πάντωσ για 

χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ, ανεξαρτιτωσ του τρόπου χρθματοδότθςθσ αυτϊν.  

2. Θ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ παρ. 1 πραγματοποιείται υπό τον όρο τθσ μθ διπλισ 



χρθματοδότθςθσ ίδιων δαπανϊν μζςω άλλων δράςεων ι ενιςχφςεων, 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ι μθ, που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο μζτρων που λαμβάνει θ χϊρα 

για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ  πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19. Ξε απόφαςθ 

του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων μπορεί να ορίηονται ειδικζσ προχποκζςεισ για τθ 

ςυνζχιςθ και το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ ανά κατθγορία δράςεων και πράξεων, ιδίωσ ςε 

ςχζςθ με τθν εφαρμογι των ανωτζρω μζτρων  και να ρυκμίηεται κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  

  

ΜΕΡΟ Γ  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  

 

Άρκρο δζκατο όγδοο  

Μείωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%)  

 

1. Για τουσ αυτοτελϊσ απαςχολουμζνουσ και ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, όπωσ ορίηονται 

ςτο άρκρο 2 του ν. 4387/2016 (Αϋ 85), που αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του ν. 

4670/2020 (A’ 43), εφόςον καταβάλλουν εμπρόκεςμα τισ τρζχουςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

περιόδου απαςχόλθςθσ μθνϊν Φεβρουαρίου και Ξαρτίου  του ζτουσ 2020, παρζχεται 

δυνατότθτα καταβολισ μειωμζνων ειςφορϊν κατά ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) 

επί του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν αςφαλιςτικι κατθγορία επιλογισ ι κατάταξισ τουσ. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι, ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ για τον υπολογιςμό  του ανταποδοτικοφ 

μζρουσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ ορίηεται το ποςό τθσ μθνιαίασ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ που ζχει 

πράγματι καταβλθκεί δια του ςυντελεςτι 0,20.  

2. Θ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1, δεν εφαρμόηεται ςε 

περίπτωςθ επιλογισ υπαγωγισ ςτο μζτρο παράταςθσ καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου (Αϋ 68).  

3. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Yποκζςεων δφναται να 

κακορίηονται θ διαδικαςία, ο τρόποσ και ο χρόνοσ επιλογισ, κακϊσ και ειδικότερα κζματα 

για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.  

 

 

Άρκρο  δζκατο ζνατο 

Χρόνοσ καταβολισ επιδόματοσ Πάςχα  

 

1. Ρι επιχειριςεισ - εργοδότεσ των οποίων θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ζχει αναςταλεί 

με εντολι δθμόςιασ αρχισ, κακϊσ και οι επιχειριςεισ –  εργοδότεσ που ανικουν ςτουσ 

κλάδουσ που πλιττονται ςθμαντικά, λόγω των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, ςφμφωνα με τθν από 20.3.2020 Σράξθ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 

68) και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ κανονιςτικζσ πράξεισ, δφνανται να καταβάλουν το 



επίδομα εορτϊν Σάςχα ςε χρόνο μεταγενζςτερο από τον οριηόμενο ςτθν υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 742) και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν τθσ 

30θσ Ιουνίου 2020.  

2. Υτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εργαςιακι ςχζςθ των απαςχολουμζνων ςτισ ανωτζρω 

επιχειριςεισ – εργοδότεσ τίκεται ςε αναςτολι και θ διάρκεια τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ, ζωσ 

τθν αναςτολι τθσ, δεν καλφπτει ολόκλθρθ τθ χρονικι περίοδο από τθν 1θ Ιανουαρίου ζωσ 

τισ 30 Απριλίου του τρζχοντοσ ζτουσ, το επίδομα εορτϊν Σάςχα καταβάλλεται μειωμζνο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ για τον υπολογιςμό του, ςφμφωνα με τθν παρ. 3β του άρκρου 1 τθσ 

υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, τον χρόνο διάρκειασ τθσ 

εργαςιακισ ςχζςθσ ζωσ τθν αναςτολι αυτισ.  

3. Υτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εργαςιακι ςχζςθ των απαςχολουμζνων ςτισ ανωτζρω 

επιχειριςεισ – εργοδότεσ τίκεται ςε αναςτολι, το ποςό εκ του επιδόματοσ εορτϊν Σάςχα 

που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα αναςτολισ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ καταβάλλεται από 

τον κρατικό προχπολογιςμό. Ματά τα λοιπά, εφαρμόηεται θ υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινι 

υπουργικι απόφαςθ.  

4. Υτισ περιπτϊςεισ των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτϊν Σάςχα υπολογίηεται βάςει του 

καταβαλλόμενου μιςκοφ ι θμερομιςκίου τθν προθγουμζνθ τθσ θμερομθνίασ  αναςτολισ τθσ 

εργαςιακισ ςχζςθσ.  

5. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων 

δφναται να κακορίηονται θ διαδικαςία και ο τρόποσ καταβολισ του επιδόματοσ εορτϊν 

Σάςχα, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν ε φαρμογι του παρόντοσ.  

 

 

Άρκρο εικοςτό  

Διενζργεια ελζγχων ΟΑΕΔ με θλεκτρονικά μζςα  

 

Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, θ 

ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ και πάντωσ για χρονικό 

διάςτθμα που δεν δφναται να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ, είναι δυνατι θ διενζργεια ελζγχων από υπαλλιλουσ του Ρργανιςμοφ 

Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΡΑΕΔ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 2/82850/0022/ 25 - 9-

2013 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Χ.Ρ.Δ.Δ. 487), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρ. 

6965/222/29-5-2019 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 2008), ςτο πλαίςιο υλοποιοφμενων 

προγραμμάτων και παροχϊν εξ αποςτάςεωσ με θλεκτρονικά μζςα.  

 

 

Άρκρο  εικοςτό πρϊτο 

Αντιμιςκία ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικισ άςκθςθσ ΕΠΑ και ΙΕΚ 

ΟΑΕΔ και επίδομα ςε καταρτιηόμενα ΑμεΑ  



 

1. Θ ωριαία αντιμιςκία καταβάλλεται ςτουσ ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ των 

εκπαιδευτικϊν δομϊν του Ρργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΡΑΕΔ) (ΕΣΑΥ 

Ξακθτείασ, ΙΕΜ,  ΕΜΕΜ ΑμεΑ Θεςςαλονίκθσ και Υχολι ΑμεΑ Ακθνϊν), θ εκπαιδευτικι 

λειτουργία των οποί- ων ζχει προςωρινά απαγορευκεί λόγω των ζκτακτων μζτρων 

αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ COVID -19, για τον αρικμό των ωρϊν που ορίηει θ ςφμβαςθ, 

και για το χρονικό διάςτθμα απαγόρευςθσ λειτουργίασ.  

2. Θ αποηθμίωςθ για πρακτικι άςκθςθ ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων μακθτείασ καταβάλλεται 

ςτουσ μακθτζσ των ΕΣΑΥ Ξακθτείασ και των ΙΕΜ του ΡΑΕΔ βάςει των θμερομιςκίων που 

ορίηει θ ςφμβαςθ και για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων. Φ o ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτθν αποηθμίωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ καλφπτεται εξ ολοκλιρου από τον 

ΡΑΕΔ, από εκνικοφσ ι άλλουσ πόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ που οφείλει να 

καταβάλει ο εργοδότθσ και των εργοδοτικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το χρονικό 

διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων.  

3. Φο επίδομα που προβλζπεται ςτθν υπ’ αρ. 92100/ 2018 απόφαςθ τθσ Διοικθτοφ του ΡΑΕΔ 

(Β’ 6107) καταβάλλεται ςτουσ καταρτιηόμενουσ ςτθ Υχολι ΑμεΑ Ακθνϊν και ςτο Ε.Μ.Ε.Μ 

ΑμεΑ Θεςςαλονίκθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των καταρτ ιηομζνων ςτα Μζντρα 

Σροςτατευόμενθσ Εργαςίασ για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων.  

4. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων δφναται να 

κακορίηονται θ διαδικαςία και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ.  

 

 

Άρκρο  εικοςτό δεφτερο  

Παράταςθ ζναρξθσ ιςχφοσ του Οργανιςμοφ του ΟΑΕΔ  

 

Φο πρϊτο εδάφιο του άρκρου 45 του π.δ. 70/2019 (Αϋ 110), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4623/2019 (Αϋ 134), αντικακίςταται, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του, ωσ εξισ:  «Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει μετά από τθν παρζλευςθ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν 

από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ».  

 

 

Άρκρο  εικοςτό τρίτο 

Παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν  

 

Υτο τζλοσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 55) προςτίκενται οι φράςεισ «και να αναςτζλλεται θ 

είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. Ξε όμοια απόφαςθ κακορίηονται οι όροι, οι 



προχποκζςεισ, ο τρόποσ και το χρονικό διάςτθμα εξόφλθςθσ των απαιτιςεων, τω ν οποίων 

παρατείνεται θ προκεςμία καταβολισ».  

 

 

Άρκρο  εικοςτό τζταρτο  

Παράταςθ τακτικισ επιδότθςθσ ανεργίασ, επιδόματοσ μακροχρονίωσ ανζργων  και 

βοθκιματοσ ανεργίασ  

 

Υτθν παρ. 1 του ζβδομου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 

68) οι λζξεισ «ζωσ τισ 31 Ξαΐου 2020» αντικακίςτανται από τισ λζξεισ «για δφο (2) μινεσ 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ».  

 

 

Άρκρο  εικοςτό πζμπτο 

Μζτρα ςτιριξθσ ελεφκερων επαγγελματιϊν, αυτοτελϊσ απαςχολοφμενων και ιδιοκτθτϊν 

ατομικϊν επιχειριςεων  

 

Υτθν παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) 

επζρχονται οι εξισ τροποποιιςεισ:  

α) Θ λζξθ «αναςτολι» αντικακίςταται από τθ λζξθ «παράταςθ»,  

β) μετά από τθ φράςθ «των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν,» προςτίκεται θ φράςθ «αναςτολι τθσ 

είςπραξθσ», 

γ) ςτο τζλοσ τθσ παρ. 2 προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ: «Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ 

Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο τρόποσ και 

το χρονικό διάςτθμα εξόφλθςθσ των απαιτιςεων, των οποίων παρατείνεται θ προκεςμία 

καταβολισ. Θ διάταξθ εφαρμόηεται μόνο ςε επαγγελματίεσ, αυτοαπαςχολουμζνουσ και 

ιδιοκτιτεσ ατομικϊν επιχειριςεων που ζχουν ενεργό, κφριο κωδικό αρικμό δραςτθριότθτασ 

(ΜΑΔ) ςτισ 20 Ξαρτίου 2020, ο οποίοσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ ΜΑΔ, όπωσ κάκε φορά 

ορίηονται από το Χπουργείο Ρικονομικϊν, ωσ κλάδοι που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ 

εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID -19 και ςε όλεσ τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 

που τελοφν υπό προςωρινι απαγόρευςθ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ από 

25.2.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 42)».  

 

 

Άρκρο  εικοςτό ζκτο 

υμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν εποπτευόμενων φορζων Τπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων  

 



Για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, το δζκατο 

τζταρτο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) εφαρμόηεται 

και ωσ προσ τον Θλεκτρονικό Εκνικό Φορζα Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων (e -E.Φ.Μ.Α), τον 

Ρργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΡΑΕΔ) και τον Ρργανιςμό Σρονοιακϊν 

Επιδομάτων και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΡΣΕΜΑ).  

 

 

Άρκρο  εικοςτό ζβδομο 

Εξ αποςτάςεωσ διενζργεια προγραμμάτων για εργαηομζνουσ και ανζργουσ  

 

Υτθν παρ. 1 του δζκατου ζνατου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου (Αϋ 64) μετά από τθ λζξθ "εργαηομζνων" διαγράφονται οι λζξεισ "του 

Χπουργείου Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων".  

 

ΜΕΡΟ Δ  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ  

 

Άρκρο εικοςτό όγδοο  

φςταςθ τριμελοφσ Επιτροπισ Ελζγχου Τλοποίθςθσ Χρθματικϊν Δωρεϊν Ειδικοφ 

Λογαριαςμοφ κορωνοϊοφ CΟVID-19 τθσ ΙΦΕΣ ΑΕ  

 

1. Υυςτινεται Επιτροπι Ελζγχου Χλοποίθςθσ Χρθματικϊν Δωρεϊν Ειδικοφ Νογαριαςμοφ 

κορωνοϊοφ COVID-19, που ζχει ζδρα ςτο Χπουργείο Χγείασ. Αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ 

είναι: α) Θ ειςιγθςθ προσ τον Χπουργό Χγείασ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν και δράςεων 

για τον ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των κονδυλίων χρθματικϊν δωρεϊν του 

ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ εταιρείασ «Ινςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Φεχνολογίασ» 

(ΙΦΕΦ) ΑΕ, που διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 58 τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ68), με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 

και β) θ αναηιτθςθ κάκε ςχετικοφ εγγράφου για τθν παροχι αναλυτικισ και αιτιολογθμζνθσ 

λογοδοςίασ εκ μζρουσ τθσ ΙΦΕΦ ΑΕ αναφορικά με τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δωρεϊν ςε 

χριμα και με τθν απόδοςθ των προμθκευκζ ντων ειδϊν ςτισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ. Θ 

Επιτροπι αποτελείται από τρία (3) μζλθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ και ωσ μζλθ τθσ 

ορίηονται πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ, με εμπειρία ςτουσ τομείσ οικονομίασ και 

προμθκειϊν.  

2. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, θ οποία εκ δίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

δζκα (10) θμερϊν από ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ςυγκροτείται θ Επιτροπι τθσ παρ. 1, 

ορίηονται τα μζλθ τθσ, κακορίηεται θ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, ανατίκεται θ παροχι 

γραμματειακισ υποςτιριξισ τθσ ςε υπάλλθλο του Χπ ουργείου Χγείασ και κακορίηεται κάκε 

ςυναφισ και αναγκαία λεπτομζρεια για τθ λειτουργία τθσ. Ξε κοινι απόφαςθ των 



Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Χγείασ κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ επιτροπισ που 

βαρφνει τον προχπολογιςμό του Χπουργείου Χγείασ.  

 

 

Άρκρο  εικοςτό ζνατο 

φςταςθ και λειτουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό CΟVID -19 

 

1. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ ςυςτινεται και λειτουργεί Εκνικό Ξθτρϊο Αςκενϊν 

από τον κορωνοϊό COVID -19. Θ ςφςταςθ και λειτουργία του ανωτζρω Ξθτρϊου αποςκοπεί 

ςτθν προάςπιςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ ενόψει τθσ μεγάλθσ επίπτωςθσ του νοςιματοσ 

ςτον γενικό πλθκυςμό, τθσ ανάγκθσ καταγραφισ επιδθμιολογικϊν δεδομζνων, 

φαρμακοεπαγρφπνθςθσ και άςκθςθσ εποπτείασ ςτουσ φορείσ υγειονομικισ φροντίδασ του 

ιδιωτικοφ τομζα. Ειδικότεροι ςκοποί λειτουργίασ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον 

κορωνοϊό COVID-19 είναι: α) θ άμεςθ και ταχεία καταγραφι των κρουςμάτων του 

κορωνοϊοφ COVID-19 ςτα νοςοκομεία αναφοράσ, ςτα ειδικά κζντρα υγείασ τθσ χϊρασ και ςε 

κάκε φορζα παροχισ υπθρεςιϊν υγε ίασ με δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ χριςθσ του, β) θ 

άμεςθ καταγραφι και ιατρικι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των κρουςμάτων που 

εντοπίηονται ι και παρακολουκοφνται από τισ Μινθτζσ Ρμάδεσ Χγείασ (Μ.ΡΞ.Χ.) Ειδικοφ 

Υκοποφ, γ) θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ παραπεμπτικϊν για τθν εξζταςθ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και δ) θ διαμόρφωςθ επαρκϊν επιδθμιολογικϊν δεδομζνων για τθν, 

επί τθ βάςει των καταγραφϊν αυτϊν, αποςτολι των δειγμάτων από τον Εκνικό Ρργανιςμό 

Δθμόςιασ Χγείασ (Ε.Ρ.Δ.Χ.) προσ τα διαπιςτευμζνα εκνικ ά και άλλα εργαςτιρια. Θ ςφςταςθ 

και θ λειτουργία του Ξθτρϊου διενεργοφνται ςφμφωνα με τα διεκνι επιςτθμονικά 

πρότυπα και ιδίωσ τθν ενωςιακι νομοκεςία και τισ ειδικζσ εκνικζσ ρυκμίςεισ, κακϊσ και τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ και ςυςτάςεισ του Σαγκόςμιου Ρργανιςμοφ  Χγείασ και του Ευρωπαϊκοφ 

Μζντρου Ελζγχου Οοςθμάτων (ECDC). Φα δεδομζνα που καταγράφονται ςτο αρχείο είναι το 

ονοματεπϊνυμο του αςκενοφσ, θ θλικία, το φφλο, τα υποκείμενα νοςιματα και θ 

κατάςταςθ τθσ υγείασ του.  

2. Μάκε δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ πρωτοβά κμιασ, δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ 

παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ςε όλθ τθν Επικράτεια, κάκε ιατρόσ που παρζχει υπθρεςίεσ με 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο, ι Ρ.Φ.Α, ι Ο.Σ.Δ.Δ., ι Ο.Σ.Ι.Δ., κακϊσ και κάκε 

ελεφκεροσ επαγγελματίασ ιατρόσ, υποχρεοφται να ενθμερϊνει αμελλθτί το Ξθτρϊο και τον 

Ε.Ρ.Δ.Χ. και μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ καταγραφι μζςω του Ξθτρϊου δεν κακίςταται 

εφικτι, ενθμερϊνει με κάκε άλλο πρόςφορο διακζςιμο μζςο και ιδίωσ με θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία, με τθλεομοιοτυπία, με τθλεγράφθμα και με  τθλεφωνικι επικοινωνία, για 

κάκε κροφςμα νοςιματοσ τθσ παρ. 1 που υποπίπτει ςτθν αντίλθψι του. Μάκε παράλειψθ 

εκ- πλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου επιφζρει διοικθτικι ποινι 

προςωρινισ αναςτολισ τθσ άδειασ λειτουργίασ νομικοφ προςϊπου ιδιωτ ικοφ φορζα 

υπθρεςιϊν υγείασ για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι (6) μθνϊν και, ςε περίπτωςθ υποτροπισ, 

ζωσ οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. Αντίςτοιχθ παράλειψθ ιδιϊτθ ιατροφ 



επιςτθμονικά υπευκφνου ιατρείου ςυνιςτά το πεικαρχικό παράπτωμα των περ. γϋ και  δϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 319 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5).  

3. Ματά τθ ςφςταςθ και λειτουργία του Ξθτρϊου από το Χπουργείο Χγείασ, ωσ υπεφκυνο 

επεξεργαςίασ, πρζπει πάντοτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων, τθσ ιδιωτικισ ηωισ και τθσ προςτ αςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, ςφμφωνα με το άρκρο 9Α του Υυντάγματοσ, τθν κείμενθ νομοκεςία και, ιδίωσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Μανονιςμοφ Σροςταςίασ Δεδομζνων (Μανονιςμόσ 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίο υ, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 

ΕΕ L 119 *ΓΜΣΔ+). Ματά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων λαμβάνονται τα απαραίτθτα 

τεχνικά και οργανωτικά μζτρα αςφάλειασ των δεδομζνων. Θ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και θ 

επεξεργαςία επιτρζπονται μόνο με χριςθ κατάλλθλων διαπιςτευτθρίων από προςωπικό 

που ζχει τισ κατάλλθλεσ εξουςιοδοτιςεισ. Ρι διαβιβάςεισ δεδομζνων πραγματοποιοφνται 

με κρυπτογράφθςθ. Ρ κάκε χριςτθσ φορζασ του ςυςτιματοσ δεν ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ 

ςτα λοιπά δεδομζνα του ςυςτιματοσ.  

4. Φα ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα του Εκνικοφ Ξθτρϊου 

Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19 τυγχάνουν επεξεργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του 

ΓΜΣΔ και το άρκρο 22 του ν. 4624/2019 (Αϋ 137), ιδίωσ δε εφόςον:  

α) θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για ςκοποφσ προλθπτικισ ι επαγγελματικι σ ιατρικισ, 

ιατρικισ διάγνωςθσ, παροχισ υγειονομικισ ι κοινωνικισ περίκαλψθσ ι κεραπείασ ι 

διαχείριςθσ υγειονομικϊν και κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν βάςει του ενωςιακοφ 

δικαίου ι εκνικϊν ρυκμίςεων ι δυνάμει ςφμβαςθσ με επαγγελματία του τομζα τθσ υγε ίασ 

και με τθν επιφφλαξθ των προχποκζςεων και των εγγυιςεων που αναφζρονται ςτθν παρ. 3 

του άρκρου 9 του ΓΜΣΔ,  

β) θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ 

δθμόςιασ υγείασ, όπωσ θ αςφάλεια τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και  των φαρμάκων ι θ 

προςταςία του πλθκυςμοφ από τθ διάδοςθ τθσ νόςου, βάςει του ενωςιακοφ δικαίου ι 

εκνικϊν ρυκμίςεων που προβλζπουν κατάλλθλα και ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν προςταςία 

των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν του υποκειμζνου των δεδομζνων, ειδικότε ρα δε του 

επαγγελματικοφ απορριτου.  

5. Ωσ εκτελοφςα τθν επεξεργαςία για λογαριαςμό του Χπουργείου Χγείασ για τθ ςφςταςθ 

και λειτουργία του ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον 

κορωνοϊό COVID-19 ορίηεται θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Μο ινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΘΔΙΜΑ) 

ΑΕ, θ οποία αναλαμβάνει τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν οργάνωςθ τθσ μετάπτωςθσ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και άλλων δεδομζνων, κακϊσ και τθν τιρθςθ υπό 

ςυνκικεσ που διαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα, τθν εμπιςτευτικότθτα  και τθ διακεςιμότθτα 

των δεδομζνων και κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά ςτθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

αρχειοκζτθ- ςθσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, τθρϊντασ τισ 

διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και, 

ιδίωσ, τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ, που κζτουν για τθ νομιμότθτα κάκε επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα οι διατάξεισ του άρκρου 5 του ΓΜΣΔ. Υτο πλαίςιο τθσ εν λόγω 



εκτζλεςθσ επεξεργαςίασ για λογαριαςμό του Χπουργείου Χγείασ, θ ΘΔΙΜΑ ΑΕ ε πιφορτίηεται 

με όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που κζτουν για τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία οι διατάξεισ του 

ΓΜΣΔ. Ρι υποχρεϊςεισ τόςο του Χπουργείου Χγείασ όςο και τθσ ΘΔΙΜΑ ΑΕ προςδιορίηονται 

ςτθ ςφμβαςθ που καταρτίηεται μεταξφ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ΓΜ ΣΔ. Θ ΘΔΙΜΑ 

ΑΕ ιδίωσ: α) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτι - ρα μόνο βάςει 

καταγεγραμμζνων εντολϊν του Χπουργείου Χγείασ, ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ, μεταξφ 

άλλων όςον αφορά ςτθ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςε τρίτθ χϊρα ι 

διεκνι οργανιςμό, εκτόσ εάν υποχρεοφται προσ τοφτο βάςει του ενωςιακοφ δικαίου ι 

βάςει εκνικϊν ρυκμίςεων. Υε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ ΘΔΙΜΑ ΑΕ ενθμερϊνει το Χπουργείο 

Χγείασ για τθν ενλόγω νομικι απαίτθςθ πριν από τθν επεξεργαςία,  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι  εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν 

υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του απορριτ ου και τθσ 

αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ δυνάμει του άρκρου 32 του ΓΜΣΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 2 και 4 του άρκρου 28 του ΓΜΣΔ ςχετικά με 

τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επι κουρεί το Χπουργείο Χγείασ με τα 

κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν 

εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του Χπουργείου Χγείασ, ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ, να 

απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο Μεφάλαιο II I του ΓΜΣΔ 

δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει το Χπουργείο Χγείασ, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 34 του ΓΜΣΔ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ  και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει θ ΘΔΙΜΑ 

ΑΕ, 

η) κζτει ςτθ διάκεςθ του Χπουργείου Χγείασ, ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ, κάκε απαραίτθτθ 

πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο 

άρκρο 28 του ΓΜΣΔ, επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των 

επικεωριςεων, που διενεργοφνται από το Χπουργείο Χγείασ, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ, 

ιδίωσ μζςω του Χπευκφνου Σροςταςίασ Δεδομζνων και υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Χπουργείου Χγείασ, ι από άλ λον ελεγκτι εντεταλμζνο 

από το Χπουργείο Χγείασ, ωσ υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

6. Φα πρόςωπα, τα οποία, υπό τθν άμεςθ εποπτεία του Χπουργείου Χγείασ, ωσ υπευκφνου 

επεξεργαςίασ, ι τθσ ΘΔΙΜΑ ΑΕ, ωσ εκτελοφςασ τθν επεξεργαςία, είναι εξουςιοδοτθμζνα να 

επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, που περιζχονται ςτο Εκνικό Ξθτρϊο 

Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, δεςμεφονται από τθν τιρθςθ του απορριτου ι τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των εν λόγω κακθκόντων τουσ, ςφμφωνα με τισ 

οικείεσ διατάξεισ, ιδίωσ του Μϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ, του Χπαλλθλικοφ Μϊδικα και 

του Σοινικοφ Μϊδικα.  



7. Φα πρόςωπα, των οποίων δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τυγχάνουν επεξεργαςίασ ςτο 

πλαίςιο του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, ζχουν δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 15 του ΓΜΣΔ. Επιπλζον, τα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν, ωσ προσ τα δεδομζνα 

τουσ προςωπικοφ χαρακτιρα που ζχουν καταχωριςτεί ςτο ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ Εκνικοφ 

Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID-19, τα δικαιϊματα εκείνα, που τουσ 

αναγνωρίηει ο ΓΜΣΔ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα που τθροφνται ςε ιατρικά αρχεία και ιςχφουν για το Υφςτθμα Θλεκτρονικισ 

Υυνταγογράφθςθσ. Υτουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από 

τον κορωνοϊό COVID-19, υπό τθν ζννοια τθσ περ. 9 του άρκρου 4 του ΓΜΣΔ, 

περιλαμβάνονται ο εκάςτοτε κεράπων ιατρόσ ι άλλοσ επαγγελματίασ υγείασ, κατά τθ 

νοςθλεία ι επίςκεψθ ςε δθμόςια ι ιδιωτικι μονάδα παροχισ υ πθρεςιϊν υγείασ, για τον 

ςκοπό παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, κακϊσ και επαγγελματίεσ υγείασ και δθμόςιεσ αρχζσ, για 

τον ςκοπό πλιρωςθσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Ρι δθμόςιεσ 

αρχζσ που ενδζχεται να λάβουν πλθροφορίεσ του Εκνικοφ Ξθτρϊο υ Αςκενϊν από τον 

κορωνοϊό COVID-19 ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, για τθν πλιρωςθ τθσ κφριασ 

αποςτολισ τουσ, ςφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο ι εκνικζσ ρυκμίςεισ, δεν κεωροφνται ωσ 

αποδζκτεσ. Θ επεξεργαςία των δε - δομζνων αυτϊν από τισ εν λόγω δθμόςιεσ α ρχζσ 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων 

ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ. Ρι υπθρεςίεσ του Χπουργείου Χγείασ και 

εποπτευόμενοι από το Χπουργείο Χγείασ φορείσ ι, ενδεχομζνωσ, άλλοι φορείσ του 

Δθμοςίου ι διεκνείσ οργανιςμοί, κατά τον λόγο τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, δφνανται να 

λαμβάνουν από το ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον 

κορωνοϊό COVID-19 ψευδωνυμοποιθμζνεσ ι ανωνυμοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ, από τισ 

οποίεσ δεν μπορεί να προκφψει άμεςθ ι ζμμεςθ ταυτοποίθςθ των ενδιαφερόμενων 

υποκειμζνων, για ςκοποφσ που κακιςτοφν τθν εν λόγω επεξεργαςία (διαβίβαςθ) 

απαραίτθτθ για λόγουσ ουςιαςτικοφ δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Ειδικά για τον Ε.Ρ.Δ.Χ. και τθ 

Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ ιςχφουν οι προβλεπόμενοι ςκοποί επεξεργαςίασ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ευρωπαϊκά Ξθτρϊα Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19 

δφνανται να λαμβάνουν ψευδωνυμοποιθμζνεσ ι ανωνυμοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ, από τισ 

οποίεσ δεν μπορεί να προκφψει άμεςθ ι ζμμεςθ ταυτοποίθςθ των ενδι αφερόμενων 

υποκειμζνων, για τθ διενζργεια ςτατιςτικϊν ι επιςτθμονικϊν μελετϊν ςχετικά με τον 

κορωνοϊό COVID-19. 

8. Φο Χπουργείο Χγείασ μπορεί να δθμοςιεφει ι να χορθγεί, ζναντι ςυνδρομισ ι ειδικοφ 

παραβόλου, ςτατιςτικισ φφςθσ, ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, από τ α οποία δεν μποροφν πλζον 

να προςδιοριςτοφν τα υποκείμενα των δεδομζνων και τα οποία προζρχονται από τθ 

λειτουργία του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19. 

9. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Χγείασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηονται 

ειδικότερα, τεχνικά ι λεπτομερειακά, κζματα για: α) τθ ςφςταςθ και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, β) 



το περιεχόμενο του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, γ) τθ ςυλλογι, 

τιρθςθ και κάκε περαιτζρω επεξεργαςία ςτοιχείων και δεδομζνων που καταχωροφνται ςε 

αυτό, δ) κάκε οργανωτικό και τεχνικό μζτρο για τθν αςφάλεια τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ταυτοποίθςθσ των προςϊπων που ζχουν πρόςβαςθ 

ςτισ πλθροφορίεσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, τθσ 

καταγραφισ των δεδομζνων του χριςτθ που ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα, κατά τθν παρ. 6, τθσ 

χριςθσ τεχνικϊν ανωνυμοποίθςθσ, ψευδωνυμοποίθςθσ και κρυπτογράφθςθσ, τθσ διάρκειασ 

τιρθςθσ ανά κατθγορία δεδομζνων, ανωνυμοποιθμζνων, ψευδωνυμοποιθμζνων και μθ, 

ανάλογα με τον ςκοπό επεξεργαςίασ τουσ για επιδθμιολογικοφσ, επιςτθμονικοφσ και 

ςτατιςτικοφσ λόγουσ, ε) κζματα οργάνωςθσ και διαχείριςθσ του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν 

από τον κορωνοϊό COVID -19, με βάςθ τουσ ςκοποφσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ του, ςτ) τθν 

άςκθςθ και ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων, η) τουσ 

αποδζκτεσ των δεδομζνων, θ) τουσ ακριβείσ όρουσ τθσ διάκεςθσ ςτατιςτικισ φφςεωσ 

ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων, από τα οποία δεν μποροφν πλζον να πρ οςδιοριςκοφν τα 

υποκείμενα των δεδομζνων, κ) το φψοσ τθσ ςυνδρομισ ι του παραβόλου για τθ διάκεςθ 

των ςτοιχείων τθσ περ. θϋ, κακϊσ και ι) κάκε άλλο ειδικότερο κζμα.  

10. Θ επεξεργαςία για άλλουσ ςκοποφσ είναι επιτρεπτι υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

24 του ν. 4624/2019. Τθτϊσ απαγορεφεται θ χοριγθςθ ειδικϊν δεδομζνων από το Ξθτρϊο 

ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και τράπεηεσ. Θ απαγόρευςθ επεξεργαςίασ του προθγοφμενου 

εδαφίου δεν μπορεί να αρκεί από το υποκείμενο των δεδομζνων.  

11. ποιοσ χωρίσ δικαίωμα επεμβαίνε ι με οποιονδιποτε τρόπο ςτο ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ 

του Εκνικοφ Ξθτρϊου Αςκενϊν από τον κορωνοϊό COVID -19, ι λαμβάνει γνϊςθ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που τθροφνται ςτο Ξθτρϊο αυτό, ι τα αφαιρεί, 

αλλοιϊνει, βλάπτει, καταςτρζφει, επεξεργάηεται, μεταδ ίδει, ανακοινϊνει, τα κακιςτά 

προςιτά ςε μθ δικαιοφμενα πρόςωπα ι επιτρζπει ςτα πρόςωπα αυτά να λάβουν γνϊςθ των 

εν λόγω δεδομζνων ι τα εκμεταλλεφεται με οποιονδιποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιςθ 

και χρθματικι ποινι και, αν πρόκειται για ευαίςκθτα δεδομζν α, με φυλάκιςθ ενόσ (1) 

τουλάχιςτον ζτουσ και χρθματικι ποινι είκοςι χιλιάδων (20.000) τουλάχιςτον ευρϊ, αν θ 

πράξθ δεν τιμωρείται βαρφτερα από άλλεσ διατάξεισ.  

12. Αν ο υπαίτιοσ των πράξεων τθσ παρ. 11 είχε ςκοπό να προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε 

άλλον παράνομο περιουςιακό όφελοσ, ι να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάκειρξθ ζωσ δζκα 

(10) ετϊν και χρθματικι ποινι πενιντα χιλιάδων (50.000) τουλάχιςτον ευρϊ.  

  

 

Άρκρο τριακοςτό  

Μετατροπι χριςθσ κλινϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -

19 

 

Για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ και εφόςον 

εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID -19, οι 



πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεισ καλάμων, κλινϊν νοςθλείασ και κλινϊν μονάδων αυξθμζνθσ 

φροντίδασ (MΑΦ) των δθμόςιων νοςοκομείων, ιδιωτικϊν κεραπευτθρίων και πάςθσ φφςεωσ 

δεςμευμζνων ι διατικζμενων ιδιοκτθςιϊν νομικϊν προςϊπων δφναται να μετατρζπονται, 

ωσ προσ τθ χριςθ τουσ, ςε κλίνεσ μονάδων αυξθμζνθσ φροντίδασ (MΑΦ) ι και ςε κλίνεσ 

μονάδων εντατικισ κεραπείασ (ΞΕΘ), με απόφαςθ που λαμβάνει ο διοικθτισ ι ςυντονιςτισ 

του εκάςτοτε νοςοκομείου ι κεραπευτθρίου ι κάκε αντίςτοιχθσ δομισ, εφόςον οι ανάγκεσ 

αυτζσ δεν δφνανται να καλυφκοφν με διαφορετικό τρόπο.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  πρϊτο 

Επίταξθ ςκαφϊν για τθ διακομιδι αςκενϊν νοςοφντων με κορωνοϊό COVID -19 

 

1. Για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ και 

εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID -

19, ςε γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ Επικράτειασ, ςτισ οποίεσ δεν είναι δυνατι θ κάλυψθ των 

αναγκϊν διακομιδισ ι μεταφοράσ αςκενϊν που πάςχουν από κορωνοϊό COVID -19, για τθν 

πλθρζςτερθ και αμεςότερθ υγειονομικι τουσ φροντίδα ςε νοςοκομεία τθσ θπειρωτικισ 

χϊρασ δφναται να τθροφνται οι ακόλουκεσ διαδικα ςίεσ: α) Οα διατίκενται πλωτά ςκάφθ του 

Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν αυτϊν.  

β) Οα τθρείται κατάλογοσ από τθν οικεία Νιμενικι Αρχι ιδιωτικϊν επιβατθγϊν ςκαφϊν και 

χειριςτϊν τουσ, που διατίκενται οικειοκελϊσ και ζχ ουν τθ δυνατότθτα να διενεργιςουν τθ 

μεταφορά δια καλάςςθσ αςκενϊν νοςοφντων από κορωνοϊό COVID -19, με πρόβλεψθ 

αποηθμίωςθσ ι αμοιβισ για τθ διενζργεια τθσ μεταφοράσ. Θ οικεία Νιμενικι Αρχι 

ςυντάςςει τον ςχετικό κατάλογο, τον οποίο παραδίδει ςτθ Γενικι Γρα μματεία Χπθρεςιϊν 

Χγείασ του Χπουργείου Χγείασ και ςτο Εκνικό Μζντρο Άμεςθσ Βοικειασ, που αναλαμβάνει 

τθν ευκφνθ τθσ διακομιδισ των αςκενϊν.  

γ) Εφόςον δεν υφίςταται οικειοκελϊσ προςφερόμενο ιδιωτικό πλωτό μζςο για μεταφορά 

δια καλάςςθσ αςκενϊν νοςοφντων από κορωνοϊό COVID-19, ι, εφόςον δεν καλφπτονται οι 

ανάγκεσ για τθ μεταφορά αςκενϊν από τα οικειοκελϊσ προςφερόμενα ιδιωτικά πλωτά 

μζςα, ενόψει του πλικουσ και τθσ αυξθμζνθσ ςυχνότθτασ περιςτατικϊν μεταφοράσ δια 

καλάςςθσ αςκενϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, ι και ενόψει των ειδικϊν αναγκϊν 

διενζργειασ των μεταφορϊν αυτϊν όλο το εικοςιτετράωρο, δφναται να διενεργείται από 

τθν οικεία Νιμενικι Αρχι επίταξθ ιδιωτικοφ ςκάφουσ από τα εγγεγραμμζνα ςτον κατάλογο 

κατάλλθλων προσ διακομιδι ςκαφϊν. Υτθν περίπτωςθ του προθγ οφμενου εδαφίου 

καταβάλλεται αποηθμίωςθ χριςθσ για τθν επίταξθ του ιδιωτικοφ ςκάφουσ.  

2. Ματά τθ διάρκεια τθσ επίταξθσ θ διαχείριςθ του ςκάφουσ και θ διάκεςι του προςωπικοφ 

του, κακϊσ και θ κατοχι του τελοφν υπό τθν ευκφνθ τθσ οικείασ Νιμενικισ Αρχισ ι τθσ  

Νιμενικισ Αρχισ τθσ περιφζρειασ ελλιμενιςμοφ του επιταςςόμενου ςκάφουσ. Ιδίωσ ςε 

περιοχζσ ςτισ οποίεσ παρατθρείται αυξθμζνθ ανάγκθ κάλυψθσ διακομιδϊν και μεταφοράσ 

αςκενϊν, θ επίταξθ διενεργείται για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν.  



3. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Χγείασ και Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ, που εκδίδεται εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 1, κακορίηονται θ διαδικαςία για τθν επίταξθ ιδιωτικϊν ςκαφϊν από τισ Νιμενικζσ 

Αρχζσ, κακϊσ και  θ αμοιβι για τθ χριςθ των οικειοκελϊσ καταχωροφμενων ςτον κατάλογο 

ιδιωτικϊν ςκαφϊν και των επιταχκζντων ςκαφϊν. Ξε τθν ίδια απόφαςθ προβλζπονται οι 

αναγκαίεσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ των ποςϊν αμοιβισ χριςθσ και αποηθμίωςθσ 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Υε περίπτωςθ άπρακτθσ παρόδου τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ 

επίταξθ αίρεται αυτοδικαίωσ. Θ αποηθμίωςθ οφείλεται για το χρονικό διάςτθμα τθσ 

επίταξθσ και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τθ λιξθ τθσ επίταξθσ ι ανά δίμθνο, αν θ 

επίταξθ παρατείνεται πζραν του διμινου.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  δεφτερο  

Πρόςλθψθ ιατρικοφ προςωπικοφ άνευ ειδικότθτασ  

 

1. Φο τελευταίο εδάφιο του τεςςαρακοςτοφ ζκτου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) αντικακίςταται ωσ εξισ: «O χρόνοσ απαςχόλθςθσ των 

τοποκετοφμενων ιατρϊν ςε εφαρμογι του παρόντοσ προςμετράται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ ςτθν 

ειδικότθτα, για τθν οποία εκκρεμεί θ αίτθςι τουσ, για ιςόχρονο χρονικό διάςτθμα με τθν εκ 

μζρουσ τουσ παροχι υπθρεςιϊν ςτο νοςοκομείο κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ. Ρ 

προςμετρϊμενοσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο χρόνοσ ςτθν ειδίκευςθ απομειϊνει 

ιςομερϊσ τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευςθσ ςε κάκε επιμζρουσ αντικείμενο 

εκπαίδευςθσ κατά τθν ειδίκευςθ».  

2. Δυνατότθτα άμεςθσ πρόςλθψθσ ςφμφωνα με το τεςςαρακοςτό ζκτο άρκρο τθσ από 

20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ  Σεριεχομζνου παρζχεται και προσ τουσ ειδικευόμενουσ 

ιατροφσ όλων των ειδικοτιτων, οι οποίοι τελοφν υπό διοριςμό χωρίσ να ζχει εκδοκεί ακόμα 

θ απόφαςθ τοποκζτθςισ τουσ από το Χπουργείο Χγείασ. Ρι τελοφντεσ υπό διαδικαςία 

πρόςλθψθσ ειδικευόμενοι ιατροί δφνανται να προςζλκουν άμεςα προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με τθ διοίκθςθ του νοςοκομείου ςτο οποίο 

ζχουν υποβάλει αίτθςθ πρόςλθψθσ. Θ ςυναπτόμενθ ςφμβαςθ είναι ανϊτατθσ διάρκειασ 

τεςςάρων (4) μθνϊν, με τοποκζτθςθ ςτθν ίδια ο ργανικι κζςθ για τθν οποία εκκρεμεί θ 

τοποκζτθςι τουσ. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κατά το προθγοφμενο εδάφιο λφεται 

αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ περιζλευςθσ ςτο νοςοκομείο, ςε χρόνο πριν από τθ λιξθ του 

τετραμινου, τθσ πράξθσ κανονικοφ διοριςμοφ των ιατρϊν αυτϊν ωσ ειδικευόμενων ςτθν 

οργανικι τουσ κζςθ.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  τρίτο 

Πρόςλθψθ επικουρικοφ ιατρικοφ προςωπικοφ με εξειδίκευςθ  



 

Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, θ 

ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για χρονικό 

διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθ σ 

παροφςασ, ιατροί που τελοφν ςε παράταςθ τθσ εξειδίκευςισ τουσ δφνανται, ενόςω τελοφν 

ςτθν παράταςθ αυτι, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτθςθ για 

πρόςλθψθ ωσ επικουρικό προςωπικό χωρίσ να κακίςταται αναγκαία θ προθγοφμενθ 

υποβολι παραίτθςθσ. Υε περίπτωςθ πρόςλθψισ τουσ ωσ επικουρικϊν, λφεται αυτοδικαίωσ 

θ ςφμβαςι τουσ ωσ εξειδικευομζνων.  

 

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  τζταρτο  

Ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ (Ε.ΚΕ.Α.)  

 

1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δ ιαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, 

θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για 

χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ, ο ςκοπόσ του Εκνικοφ Μζντρου Αιμοδοςίασ (Ε .ΜΕ.Α.) εμπεριζχει και τθ 

διενζργεια εργαςτθριακϊν εξετάςεων για τθ διάγνωςθ αςκενϊν νοςοφντων από κορωνοϊό 

COVID-19. 

2. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ παρ. 1, το Ε.ΜΕ.Α. δφναται, κατά παρζκκλιςθ όλων των 

κείμενων εκνικϊν διατάξεων, να ςυνάπτει ςυμβάςεισ με απευκείασ ανάκεςθ για τθν 

προμικεια υλικοφ και αντιδραςτθρίων για τθ διενζργεια εξετάςεων για τον κορωνοϊό 

COVID-19, απευκφνοντασ ςχετικι πρόςκλθςθ. Θ πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ε.ΜΕ.Α. για χρονικό διάςτθμα τριϊν  

(3) θμερϊν και δφναται να απευκφνεται ςε κάκε επιχείρθςθ πϊλθςθσ και διάκεςθσ 

αντιδραςτθρίων. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται με μοναδικά κριτιρια τθ χαμθλότερθ προςφορά 

και τθν επίτευξθ αγοράσ ικανϊν ποςοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν.  

3. Φο Ε.ΜΕ.Α., για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ παρ. 1, δφναται για χρονικό διάςτθμα ζωσ 

και τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, κατά παρζκκλιςθ όλων των 

κείμενων διατάξεων πρόςλθψθσ προςωπικοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Σ.Χ.Υ. 33/2006 

(Αϋ 280), να προςλαμβάνει επικουρικό ιατρ ικό και νοςθλευτικό προςωπικό, κακϊσ και 

λοιπό βοθκθτικό προςωπικό. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Χγείασ και 

Εςωτερικϊν ορίηονται ο αρικμόσ του προςλαμβανόμενου προςωπικοφ, οι κλάδοι και οι 

ειδικότθτεσ, τα ελάχιςτα αναγκαία προςόντα για τθν πρ όςλθψι του, τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία επιλογισ, το φψοσ των αμοιβϊν του προςλαμβανόμενου 

προςωπικοφ, το φψοσ τθσ δαπάνθσ, κακϊσ και κάκε ςυναφισ προσ τα ανωτζρω 

λεπτομζρεια.  

4. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Χγείασ ορίηεται το  ποςό τθσ ζκτακτθσ 



επιχοριγθςθσ του Ε.ΜΕ.Α. για τθν κάλυψθ των επειγουςϊν αναγκϊν για τθ διενζργεια 

προμθκειϊν, τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ, τθν αγορά υλικϊν και μζςων προςταςίασ από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  πζμπτο 

Ειδικό εκελοντικό πρόγραμμα απαςχόλθςθσ ενιλικων πολιτϊν ςε δομζσ δθμόςιασ υγείασ, 

για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 

 

1. Υυςτινεται, για χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ζωσ και τισ 30 

Ιουνίου 2020, ειδικό εκελοντικό πρόγραμμα απαςχόλθςθσ ενιλικων πολιτϊν που δεν 

ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ςε δομζσ δθμόςιασ υγείασ, για τθν 

αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19. Ωσ δομζσ δθμόςιασ υγείασ για τουσ ςκοποφσ του 

παρόντοσ ορίηονται τα νοςοκομεία δθμόςιου και ιδιωτικο φ δικαίου, τα ςτρατιωτικά 

νοςοκομεία, οι δομζσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και κάκε αντίςτοιχθ υγειονομικι 

δομι, ςυμπεριλαμβανομζνου του Εκνικοφ Μζντρου Άμεςθσ Βοικειασ (Ε.Μ.Α.Β.) και του 

Εκνικοφ Ρργανιςμοφ Δθμόςιασ Χγείασ (Ε.Ρ.Δ.Χ.). Θ τοποκζτθςι τουσ γ ίνεται με απόφαςθ 

του αρμόδιου οργάνου διοίκθςθσ του νοςοκομείου. Ρ χρόνοσ τθσ κατά τα ανωτζρω 

απαςχόλθςθσ δφναται να αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ μοριοδότθςθσ για τθν πρόςλθψθ ςτο 

Δθμόςιο. 

2. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Χγείασ και Εςωτερικϊν κακ ορίηονται οι 

όροι λειτουργίασ του προγράμματοσ, οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, οι επαγγελματικζσ 

ειδικότθτεσ και θ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων των ςυμμετεχόντων εκελοντϊν, το 

αρμόδιο όργανο επιλογισ τουσ, θ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςισ τουσ, τυχόν 

προβλεπόμενα ζξοδα κίνθςθσ ι άλλεσ αποηθμιϊςεισ και κάκε λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ.  

3. Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ των παρ. 1 και 2 ςυςτινεται θλεκτρονικό ςφςτθμα 

αρχειοκζτθςθσ με τθν επωνυμία «Αρχείο Υυμμετεχόντων ςτο εκελοντικό πρόγραμμα για  τθν 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν υγείασ λόγω του κορωνοϊοφ COVID -19». Υτο αρχείο τθρείται το 

ςφνολο των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγονται για τουσ ςκοποφσ τθσ 

υλοποίθςθσ του παρόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων ταυτοποίθςθσ των 

υποκειμζνων  και αναγκαίων για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ δεδομζνων υγείασ των 

υποκειμζνων. Χπεφκυνοσ επεξεργαςίασ για τθ ςυλλογι των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα ςχετικά με το «Αρχείο Υυμμετεχόντων ςτο εκελοντικό πρόγραμμα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν υγείασ λόγω του κορωνοϊοφ COVID-19» είναι το Χπουργείο 

Χγείασ, δια των αρμόδιων υπθρεςιϊν του και, ιδίωσ, δια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ 

Χγείασ. Ωσ αποδζκτεσ των δεδομζνων δφνανται να ορίηονται κατά το περιεχόμενο τθσ 

κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 2 οι α ρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Χπουργείου Χγείασ, οι 

Χγειονομικζσ Σεριφζρειεσ, οι Ξονάδεσ Χγείασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Χγείασ και τθσ 

Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Χγείασ όπου κα ενταχκοφν οι εκελοντζσ, ο Ε.Ρ.Δ.Χ., θ Γενικι 



Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, φορείσ κοινωνι κισ αςφάλιςθσ για τθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ των εκελοντϊν κατά τθν παροχι τθσ εκελοντικισ τουσ εργαςίασ, κακϊσ και άλλοι 

φορείσ του Δθμοςίου, κατά τον λόγο τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, για λόγουσ ουςιαςτικοφ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ.  

4. Φα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα που τουσ χορθγοφνται από τον 

Γενικό Μανονιςμό Σροςταςίασ Δεδομζνων (ΓΜΣΔ): (α) δικαίωμα ενθμζρωςθσ, κατά τα άρκρα 

12, 13 και 14 του ΓΜΣΔ, (β) δικαίωμα πρόςβαςθσ, κατά το άρκρο 15 του ΓΜΣΔ, (γ) δικαίωμα 

διόρκωςθσ, κατά το άρκρο 16 του ΓΜΣΔ, (δ) δικαίωμα διαγραφισ («δικαίωμα ςτθ λικθ»), 

κατά το άρκρο 17 του ΓΜΣΔ, (ε) δικαίωμα ςτον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ, κατά το 

άρκρο 18 του ΓΜΣΔ και (ςτ) δικαίωμα αντίρρθςθσ, κατά το άρκρο 21 του ΓΜΣΔ. Θ ανάκλθςθ 

τθσ ςυγκατάκεςθσ των υποκειμζνων ιςχφει για το μζλλον και δεν κίγεται θ νομιμότθτα των 

επεξεργαςιϊν, οι οποίεσ βαςίςκθκαν ςτθ ςυγκατάκεςθ πριν από τθν ανάκλθςι τθσ.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  ζκτο 

Ζγκριςθ χοριγθςθσ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων ςε νοςοφντεσ από τον 

κορωνοϊό COVID-19 

 

1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά 

του κορωνοϊοφ COVID-19, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςτανται εγκεκριμζνεσ 

κατάλλθλεσ κεραπείεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 ςφμφωνα με τθ 

φαρμακευτικι νομοκεςία,  δφναται να προβλζπεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, μετά 

από γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Σροςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ 

COVID-19 που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων 

Υυμβάντων Δθμόςιασ Χγείασ από Νοιμογόνουσ Σαράγοντεσ, χοριγθςθ φαρμάκων που ζχουν 

λάβει άδεια κυκλοφορίασ για άλλθ ζνδειξθ και κεωροφνται πικανϊσ αποτελεςματικά για 

τθν καταπολζμθςθ του κορωνοϊοφ COVID -19. Ξε τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

ορίηονται τα εγκεκριμζνα προσ χοριγθςθ κερα πευτικά ςχιματα, με αναφορά ςτισ δραςτικζσ 

τουσ ουςίεσ, τθ μορφι, τθν περιεκτικότθτα και τθν ενδεικνυόμενθ δοςολογία, και 

χορθγείται ςτουσ κεράποντεσ ιατροφσ το δικαίωμα τθσ χοριγθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ κατά τα 

ανωτζρω αντιϊκισ κεραπείασ για τθν καταπολζμθςθ  του κορωνοϊοφ COVID -19, ςτισ κάτωκι 

κατθγορίεσ αςκενϊν: (α) ςε αςκενείσ που ζχουν εκδθλϊςει ςοβαρι πνευμονία λόγω τθσ 

ζκκεςθσ ςτον ιό, (β) ςε αςκενείσ που πάςχουν από τθ νόςο με ςυμπτϊματα ιπιασ ι μζτριασ 

βαρφτθτασ και ςτουσ οποίουσ ςυνυπάρχουν παράγοντεσ  κινδφνου ι θλικιακοί παράγοντεσ ι 

εργαςτθριακζσ ενδείξεισ για δυςμενι ζκβαςθ λόγω υποκείμενων νοςθμάτων.  

2. Ξε τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1 δφναται να επανεξετάηεται θ χοριγθςθ των ωσ άνω 

κεραπευτικϊν ςχθμάτων, να τροποποιοφνται τα ςχιματα και οι δοςολογίεσ τ ουσ, να 

επικαιροποιοφνται τα κεραπευτικά ςχιματα ςφμφωνα με τθν παρ. 1 και οι κατθγορίεσ των 

νοςοφντων ςτουσ οποίουσ είναι ενδεδειγμζνθ θ χοριγθςι τουσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

νεότερων επιςτθμονικϊν, κλινικϊν και επιδθμιολογικϊν δεδομζνων.  



Άρκρο  τριακοςτό ζβδομο 

Διαδικαςία χοριγθςθσ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων ςε νοςοφντεσ από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από κεράποντεσ ιατροφσ  

 

1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά 

του κορωνοϊοφ COVID-19, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υφίςτανται εγκεκριμζνεσ 

κατάλλθλεσ κεραπείεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 ςφμφωνα με τθ 

φαρμακευτικι νομοκεςία, ςε κάκε δε περίπτωςθ για χρονικό διάςτθμα όχι πζραν τθσ 1θσ 

Οοεμβρίου 2020 θ διαδικαςία χοριγθςθσ των φαρμάκων ςε α ςκενείσ, μετά από τθν ζκδοςθ 

τθσ υπουργικισ απόφαςθσ του τριακοςτοφ ζκτου άρκρου, διενεργείται με απόφαςθ του 

κεράποντοσ ιατροφ και υλοποιείται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία:  

α) Ρ κεράπων ιατρόσ γνωςτοποιεί ςτο «Υφςτθμα Θλεκτρονικισ Σροζγκριςθσ» (Υ.Θ.Σ.) του 

Εκνικοφ Ρργανιςμοφ Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ (ΕΡΣΧΧ) κατά τθν περ. γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 265 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5) τθ χοριγθςθ φαρμάκου ι ςυνδυαςμοφ φαρμάκων 

εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων ςε ςυγκεκριμζνο αςκενι, ςυνυποβάλλοντασ όλα τα 

δικαιολογθτικά που  απαιτοφνται από τα πεδία τθσ πλατφόρμασ, κακϊσ επί - ςθσ: (αα) 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ για τθ χοριγθςθ, κατόπιν ενθμζρωςθσ του αςκενι ι ςυγγενϊν του ι 

των νόμιμων εκπροςϊπων αυτοφ, εφόςον ο ίδιοσ αδυνατεί να τθ χορθγιςει, (αβ) υπεφκυνθ 

διλωςθ του ιατροφ για τθν αναγκαιότθτα τθσ εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων χοριγθςθσ του 

φαρμάκου και (αγ) ζγκριςθ του Διευκυντι τθσ κλινικισ του νοςοκομείου όπου χορθγείται 

το φάρμακο.  

β) Ρ Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Φαρμάκων (ΕΡΦ) επιβεβαιϊνει ότι πρόκειται για φάρμακο εκτόσ 

εγκεκριμζνων ενδείξεων και ο ΕΡΣΧΧ, αφοφ ελζγξει τθν πλθρότθτα των υποβαλλόμενων 

ςτοιχείων, επικυρϊνει τθ γνωςτοποίθςθ αναγράφοντασ τθν ζνδειξθ «πλιρθσ γνωςτοποίθςθ 

για COVID-19», οπότε και είναι δυνατι θ χοριγθςθ του φαρμάκου από τον κεράποντα 

ιατρό. 

2. Υτισ περιπτϊςεισ  του παρόντοσ, το Υ.Θ.Σ. του ΕΡΣΧΧ λειτουργεί ωσ Ξθτρϊο Ματαγραφϊν 

χοριγθςθσ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ 

COVID-19. Για τον λόγο αυτό, γνωςτοποιοφνται με τθν ανωτζρω διαδικαςία ςτο Υ.Θ.Σ. όλεσ 

οι περιπτϊςεισ χοριγθςθσ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων ζναντι του κορωνοϊοφ 

COVID-19, που αφοροφν ςε αςφαλιςμζνουσ και άλλων φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

κακϊσ και ςε αναςφάλιςτουσ.  

3. Θ υποβολι αιτθμάτων ςτο Υ.Θ.Σ. και θ επεξεργαςία τουσ εντάςςονται ςτθν επεξεργαςία  

ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, θ οποία είναι απαραίτθτθ για 

λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ για τον 

κορωνοϊό COVID-19, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του υποκειμζνου των δε - δομζνων. Θ εν λόγω 

επεξεργαςία υπόκειται ςε κατάλλθλα και ειδικά μζτρα για τθν προςταςία των δικαιωμάτων 

και ελευκεριϊν των φυςικϊν προςϊπων. Απαγορεφεται αυςτθρά θ επεξεργαςία των 

ανωτζρω δεδομζνων που ςχετίηονται με τθν υγεία για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ να 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για άλλουσ 



ςκοποφσ από οποιονδιποτε τρίτο πλθν του ΕΡΦ, του ΕΡΔΧ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Σολιτικισ Σροςταςίασ και των Ειδικϊν Επιτροπϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ. Ρι 

υπεφκυνοι επεξεργαςίασ ι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία και κάκε ζνασ εκ των άνω φορζων 

υπζχουν απόλυτθ υποχρζωςθ τιρθςθσ απορριτου.  

4. Ρι κεράποντεσ ιατροί υποχρεοφνται να τθροφν τον εγκεκριμζνο τρόπο διάκεςθσ των ωσ 

άνω φαρμάκων και να ενθμερϊνονται από τθν εγκεκριμζνθ Σερίλθψθ Χαρακτθριςτικϊν του 

Σροϊόντοσ (Σ.Χ.Σ.), ιδίωσ ωσ προσ τα λιμματα 4.3 (αντενδείξεισ), 4.4 (ειδικζσ 

προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ), 4.8 (ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ) και  

5.1 (κλινικά ςτοιχεία).  

5. Ρι κεράποντεσ ιατροί τθροφν υποχρεϊςεισ φαρμακοεπαγρφπνθςθσ. Ρ Διευκυντισ τθσ 

κλινικισ,  όπου χορθγοφνται τα φάρμακα αυτά, γνωςτοποιεί ςτθ Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ 

του ΕΡΦ με τθν ζνδειξθ “off label COVID -19” ανά δεκαπενκιμερο και νωρίτερα, οςάκισ το 

κρίνει αναγκαίο, τα δεδομζνα αςφάλειασ και αποτελεςματικότθτασ των αςκενϊν ςτουσ 

οποίουσ χορθγικθκε θ εκάςτοτε φαρμακευτικι αγωγι εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων.  

6. Ρ ΕΡΦ διαβιβάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία ςτθν Εκνικι Επιτροπι Σροςταςίασ τθσ 

Δθμόςιασ Χγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID -19 προσ αξιολόγθςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν 

Επιτροπι Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Υυμβάντων Δθμόςιασ Χγείασ από Νοιμογόνουσ 

Σαράγοντεσ και τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.  

7. Ρι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται αναλόγωσ, ςε περίπτωςθ που αποφαςιςτεί να 

χορθγθκεί θ δυνατότθτα λιψθσ των ςυγκεκριμζνων κεραπευτικϊν ςχθμάτων και ςε μθ 

νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο εν λόγω τρόποσ διάκεςθσ είναι 

εγκεκριμζνοσ από τον ΕΡΦ, ςφμφωνα με τθν οικεία άδεια κυκλοφορίασ. Υτθν περίπτωςθ 

αυτι, ο κεράπων ιατρόσ υπζχει όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ υποχρεϊςεισ αναφοράσ 

ανεπικφμθτων ενεργειϊν και δεδομζνων αςφάλειασ και αποτελεςματικότθτασ για κάκε 

αςκενι. 

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  όγδοο 

Χοριγθςθ φαρμάκων ςτο πλαίςιο κατεπείγουςασ προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ 

ςε μθ εγκεκριμζνα φάρμακα για πάςχοντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19 

 

1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά 

του κορωνοϊοφ COVID-19, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ςυντρζχουν οι κατά τισ κείμενεσ 

διατάξεισ προχποκζςεισ κανονικισ ζνταξθσ αςκενϊν ςε εγκεκριμζνθ ςτθν Ελλάδα κλινικι 

δοκιμι, κεςπίηεται ειδικι διαδικαςία κατεπείγουςασ προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ 

πρόςβαςθσ (παρθγορθτικι χριςθ) ςε μθ εγκεκριμζνα φάρμακα για πάςχοντεσ από τον 

κορωνοϊό COVID-19, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων και ςυγκεκριμζνα των 

διατάξεων τθσ υπ’ αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.85037/10/2011 υπουργικισ απόφαςθσ «ροι, 

προχποκζςεισ και διαδικαςία χοριγθςθσ προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ ςε 

φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ («παρθγορθτικι χριςθ»)» (Β’ 558) υπό τουσ κάτωκι 



προβλεπόμενουσ όρουσ:  

α) Θ φαρμακευτικι εταιρεία που υλοποιεί πρόγραμμα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ ςε 

φαρμακευτικι ουςία υπό κλινικι δοκιμι για πάςχοντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19 

(«υπεφκυνοσ προγράμματοσ») υποβάλλει ςτον ΕΡΦ αίτθςθ χοριγθςθσ κατεπείγουςασ 

προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ για το εν λόγω πρόγραμμα, με τα ςτοιχεί α τθσ παρ. 

2 του άρκρου 3 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ, πλθν των αναφερομζνων ςτα ςτοιχεία 

(γ) και (η).  

β) Ρ ΕΡΦ αξιολογεί το αίτθμα με τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

κεραπευτικοφ πρωτοκόλλου, και, εφόςον χορθγιςει τθν κατεπείγουςα προ ςωρινι άδεια 

πρϊιμθσ πρόςβαςθσ, ο «υπεφκυνοσ προγράμματοσ» αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα του τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα, τα κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ 

αςκενϊν και ζντυπο υποβολισ ςυγκεκριμζνου αιτιματοσ από τον κεράποντα ιατρό.  

γ) Ματά παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 3 τθσ ωσ άνω υπουργικισ 

απόφαςθσ και εν γζνει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, θ ζνδειξθ τθσ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ για 

πάςχοντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19 πρζπει να ςτθρίηεται ςτα διακζςιμα ςτοιχεία, θ δε 

επιλογι τθσ να αιτιολογείται με βάςθ τα μθ ικανοποιθτικά αποτελζςματα από τισ 

διακζςιμεσ (εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων) κεραπείεσ ι τθν εξάντλθςθ αυτϊν ι τθν 

ακαταλλθλότθτα χοριγθςισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ αςκενείσ λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ 

υγείασ τουσ, να ςτθρίηεται ςτο προςδοκϊμενο όφελοσ από τθ νζα κεραπεία και να 

ταυτίηεται με τθν ζνδειξθ για τθν οποία διεξάγονται κλινικζσ δοκιμζσ.  

δ) Θ ζνταξθ των αςκενϊν ςτο πρόγραμμα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ. Ματά παρ ζκκλιςθ από τα 

οριηόμενα ςτθν περ. (β) τθσ παρ. 2, θ διλωςθ του κεράποντοσ ιατροφ πρζπει να αιτιολογεί 

τθν επιλογι του με βάςθ τα μθ ικανοποιθτικά αποτελζςματα από τισ διακζςιμεσ (εκτόσ 

εγκεκριμζνων ενδείξεων) κεραπείεσ ι τθν εξάντλθςθ αυτϊν ι τθν ακαταλλθ λότθτα 

χοριγθςισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ αςκενείσ λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ τουσ και το 

προςδοκϊμενο όφελοσ από τθ νζα κεραπεία.  

ε) Για τθ χοριγθςθ του φαρμάκου απαιτείται άπαξ γνωςτοποίθςθ του προγράμματοσ ςτο 

Επιςτθμονικό Υυμβοφλιο του νοςοκομείου κα ι ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι τθσ κάκε 

κλινικισ ι μονάδασ όπου χορθγείται.  

2. Ρ «υπεφκυνοσ προγράμματοσ» υποχρεοφται να γνωςτοποιεί αμελλθτί ςτον ΕΡΦ τα 

ςυγκεκριμζνα νοςθλευτικά ιδρφματα και τουσ κεράποντεσ ιατροφσ που αιτικθκαν τθν 

ζνταξθ αςκενϊν ςτο πρόγραμμα. Ρι αιτιςεισ των κεραπόντων ιατρϊν και οι δθλϊςεισ τθσ 

περ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν 

περ. δϋ τθσ παρ. 1, κακϊσ και τα ςτοιχεία των αςκενϊν ςτουσ οποίουσ χορθγικθκε το 

φάρμακο, διατθροφνται από τον «υπεφκυνο προγράμματοσ» επί πενταετία και 

υποβάλλονται ςτον ΕΡΦ, εφόςον ηθτθκοφν.  

3. Ρ κεράπων ιατρόσ τθρεί υποχρεϊςεισ φαρμακοεπαγρφπνθςθσ. Ρ «υπεφκυνοσ 

προγράμματοσ», πζραν των υποχρεϊςεων φαρμακοεπαγρφπνθςθσ, γνωςτοποιεί και ςτθ 

Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ του ΕΡΦ με τθν ζνδειξθ “πρϊιμθ -COVID-19” κάκε ςοβαρι 



ανεπικφμθτθ ενζργεια, κακϊσ και, ανά δεκαπενκιμερο, τα δεδομζνα αςφάλειασ και 

αποτελεςματικότθτασ των αςκενϊν που εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα, κακϊσ και τον αρικμό 

αυτϊν ανά κλινικι.  

4. Ρ ΕΡΦ διαβιβάηει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία δυνάμει των παρ. 2 και 3 ςτθν Εκνικι 

Επιτροπι Σροςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Χγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID -19 προσ 

αξιολόγθςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Υυμβάντων Δθμόςιασ 

Χγείασ από Νοιμογόνουσ Σαράγοντεσ και τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.  

5. Εφόςον δεν υλοποιείται πρόγραμμα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν περ. βϋ 

τθσ παρ. 1, εκδίδεται εξατομικευμζνθ κατεπείγουςα άδεια πρϊιμθσ πρόςβαςθσ, ςφμφωνα 

με τα κριτιρια τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1, εφαρμοηομζνων αναλόγω σ των προβλεπομζνων ςτο 

άρκρο 8 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ και ςτο παρόν.  

6. Επιπρόςκετα πλθροφορικά ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν εξζταςθ των αιτθμάτων του 

παρόντοσ ι τροποποίθςθ των κριτθρίων ζνταξθσ/αποκλειςμοφ αςκενϊν ςτο Σρόγραμμα, 

ςφμφωνα με τα εκάςτοτε προτεινόμενα από τθν Εκνικι Επιτροπι Σροςταςίασ τθσ Δθμόςιασ 

Χγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID -19 και τθν Επιτροπι Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων 

Υυμβάντων Δθμόςιασ Χγείασ από Νοιμογόνουσ Σαράγοντεσ, γνωςτοποιοφνται μζςω 

υποδείγματοσ ςτον Χπεφκυνο του Σρογράμματοσ ι, για τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 5, ςτουσ 

αιτοφντεσ κεράποντεσ ιατροφσ.  

7. Ματά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. ΔΧΓ3α/Γ.Σ.85037/10/2011 

υπουργικισ απόφαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντιβαίνουν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ.  

 

 

Άρκρο  τριακοςτό  ζνατο 

Φαρμακευτικι αγωγι νοςοφντων από τον κορωνοϊό COVID -19 

 

1. Μάκε ςυνταγι που εκτελείται και αφορά ςε χοριγθςθ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων 

ενδείξεων ςε νοςοφντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19 από κεράποντεσ ιατροφσ φυλάςςεται 

επί διετία και αποηθμιϊνεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ 

αποηθμίωςθσ πριν από τθ λιψθ τθσ εν λόγω φαρμακευτικισ αγωγισ, πλθν των περιπτϊςεων 

χοριγθςθσ φαρμάκων ςτο πλαίςιο κατεπείγουςασ προςωρινισ άδειασ πρϊιμθσ πρόςβαςθσ 

ςε μθ εγκεκριμζνα φάρμακα για πάςχοντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19, κατά τισ οποί- εσ 

το κόςτοσ καλφπτεται από τον «υπεφκυνο πρϊιμθσ πρόςβαςθσ».  

2. Υε περίπτωςθ που διενεργείται θ χοριγθςθ φαρμάκων εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων ςε 

νοςοφντεσ από τον κορωνοϊό COVID -19 από κεράποντεσ  ιατροφσ, για τθ ςυνταγογράφθςθ 

των οποίων ςτθν εγκεκριμζνθ τουσ ζνδειξθ απαιτείται, ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ 

τουσ, ιατρικι ςυνταγι, το αρμόδιο φαρμακείο εκτζλεςθσ φυλάςςει επί διετία αντίγραφο 

τθσ ςυνταγισ, το οποίο φζρει τθν υπογραφι του αςκενι.  

3. Υε κάκε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατό να χορθγθκεί ζγγραφθ ςυναίνεςθ του 

αςκενοφσ, των ςυγγενϊν του ι των νόμιμων εκπροςϊπων του, ο κεράπων ιατρόσ δφναται 



να τθ λάβει με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο, όπωσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms ι ζςτω 

προφορικά, βεβαιϊνοντασ τοφτο ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλει για τθ χοριγθςθ 

του φαρμάκου.  

4. Μάκε ζκτακτθ ειςαγωγι που απαιτείται για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ προχποκζτει 

άδεια ζκτακτθσ ειςαγωγισ από τον ΕΡΦ, κατ’ εφαρμογι των παρ. 4 ζωσ 6 του άρκρου 8 του 

ν.δ. 96/1973 (Αϋ 172), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 29 του ν. 1316/1983 (Αϋ 3) και 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρ. ΔΧΓ3α/32221/2013 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Β’ 

1049). 

 

 

Άρκρο τεςςαρακοςτό  

Κατεπείγουςεσ διατάξεισ Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  πρϊτο  

Προςωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραςτϊν Διερμθνζων  

 

Ξζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου Ρργανιςμοφ του Χπουργείου Εξωτερικϊν το προςωπικό 

των κλάδων και ειδικοτιτων ΣΕ και ΔΕ Ξεταφραςτϊν Διερμθνζων του π.δ. 82/20 17 (Αϋ 

117), ανεξαρτιτωσ ςχζςθσ εργαςίασ, καταλαμβάνει, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του π.δ. 

81/2019 (Αϋ119), αντίςτοιχεσ προςωποπαγείσ κζςεισ ςτο Χπουργείο Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ που ςυςτινονται για τον ςκοπό αυτό.  

 

ΜΕΡΟ Σ  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ  

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  δεφτερο  

Δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ  

 

Υτο τριακοςτό τρίτο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 68) 

προςτίκεται παρ. 3, ωσ εξισ:  

«3. H λιψθ των αποφάςεων των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ 

δικαίου μπορεί να λαμβάνει χϊρα και με τθλεδιάςκεψθ για όλα ι για κάποια από τα μζλθ 

τουσ, με κάκε πρόςφορο τθλεπικοινωνιακό μζςο, κακϊσ και δια περιφοράσ. Υε όλεσ τ ισ 

ανωτζρω περιπτϊςεισ, οι υπογραφζσ των μελϊν του ςυλλογικοφ οργάνου μποροφν να 

αντικακίςτανται με ανταλλαγι μθνυμάτων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ι άλλα 

θλεκτρονικά μζςα. Θ παροφςα ιςχφει ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020».  

 

 

Άρκρο τεςςαρακοςτό τρίτο  

Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

 

1. Ζωσ τισ 31θ Ξαΐου 2020, θ δια περιφοράσ ςφγκλθςθ των δθμοτικϊν και περιφερειακϊν 

ςυμβουλίων είναι δυνατι με τθ ςυμμετοχι του ενόσ δευτζρου (1/2) των μελϊν του οικείου 

ςυμβουλίου. 

2. Ματά παρζκκλιςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 36 του Μϊδικα Ματάςταςθσ Δθμοτικϊν και 

Μοινοτικϊν Χπαλλιλων (ν. 3584/2007, Αϋ 143), με απόφαςθ του οικείου δθμάρχου είναι 

δυνατόν να:  

α) κακιερϊνονται εξαιρζςεισ από τθν εφαρμογι πενκιμερθσ εργαςίασ κατά υπθρες ία, 



κλάδο και αρικμό υπαλλιλων, χρόνο ι περιοχι, εφόςον επιβάλλονται λόγω τθσ ανάγκθσ 

αδιάλειπτθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν για τθν εφαρμογι των μζτρων 

αποφυγισ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, 

β) κακορίηεται θ πενκιμερθ εβδομάδα εργαςίασ για ορ ιςμζνεσ υπθρεςίεσ, κλάδουσ ι 

οριςμζνο αρικμό υπαλλιλων από τθν Φρίτθ μζχρι και το Υάββατο ι από τθν Φετάρτθ ζωσ και 

τθν Μυριακι, εφόςον τοφτο επιβάλλεται για τον ίδιο ωσ άνω λόγο, κακιερουμζνων ωσ μθ 

εργάςιμων θμερϊν τθσ Δευτζρασ ι τθσ Φρίτθσ, αντίςτοιχα.  

Ρι αποφάςεισ τθσ παροφςασ αρχίηουν να ιςχφουν από τθσ υπογραφισ τουσ και 

εφαρμόηονται για όςο διάςτθμα είναι ςε ιςχφ μζτρα πρόλθψθσ και αποφυγισ τθσ 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, και πάντωσ όχι πζραν τθσ 31θσ Ξαΐου 2020.  

3. α) Υτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ.  3 του εικοςτοφ τζταρτου άρκρου τθσ από 14.3.2020 

Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 64), θ φράςθ «με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 

διαπραγμάτευςθσ» αντικακίςταται από τθ φράςθ «με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 

χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, κατά τθν περ . (γ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147),».  

β) Υτθν παρ. 10 του τριακοςτοφ ζβδομου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου (Αϋ 68), θ φράςθ «με απευκείασ ανάκεςθ κατά παρζκκλιςθ κάκε ςχετικισ 

διάταξθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων,» διαγράφεται.  

4. α) Υτο τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 156 του ν. 4600/2019 (Αϋ 43) προςτίκεται εδάφιο ωσ 

εξισ: «Ρι εν λόγω Υφνδεςμοι είναι κακολικοί διάδοχοι των προ - γραμμάτων και δράςεων 

που εκτελοφνταν από τα οικεία νομικά πρόςω πα δθμοςίου δικαίου, ανεξαρτιτωσ πθγισ 

χρθματοδότθςισ τουσ και υπειςζρχονται αυτοδικαίωσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτά».  

β) Θ ιςχφσ τθσ περ. (α) ανατρζχει ςτθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4600/2019.  

5. α) Υε περιπτϊςεισ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν τουσ 

αναγκϊν από τθν 1θ Ξαρτίου 2020 ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020, οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ 

Ψδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (ΔΕΧΑ) δφνανται να αιτοφνται οικονομικι ενίςχυςθ από τουσ 

μετόχουσ ΡΦΑ α’ βακμοφ, με ταυτόχρονθ  εκχϊρθςθ μζρουσ των μελλοντικϊν τουσ εςόδων, 

ζωσ τθν πλιρωςθ του ποςοφ τθσ ενίςχυςθσ. Θ οικονομικι ενίςχυςθ των ΔΕΧΑ κατά τθν 

παροφςα, δεν λογίηεται ωσ επιχοριγθςθ. Ρι διμοι δφνανται, κατόπιν αιτιολογθμζνου 

αιτιματόσ τουσ, να επιχορθγοφνται εκτάκτωσ από τ ουσ Μεντρικοφσ Αυτοτελείσ Σόρουσ 

(ΜΑΣ) ζναντι δικαιουμζνων επιχορθγιςεων, κατά το μζροσ που αδυνατοφν να 

ανταποκρικοφν ςτο αίτθμα ενίςχυςθσ. Θ εν λόγω επιχοριγθςθ παρακρατείται ςε δεκαοκτϊ 

(18) ιςόποςεσ δόςεισ από τισ μελλοντικζσ επιχορθγιςεισ των ΜΑΣ. Ρι αποφάςεισ των 

ςυλλογικϊν οργάνων που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ είναι 

εκτελεςτζσ από τθν ζκδοςι τουσ, κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 225 του ν. 3852/2010 (Αϋ 

87). 

β. Υε περιπτϊςεισ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ κάλυψθσ λειτουργικϊν αναγ κϊν των 

υπθρεςιϊν ανταποδοτικοφ χαρακτιρα από τθν 1θ Ξαρτίου 2020 ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020, οι 

διμοι, με απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ, υποχρεοφνται να αναμορφϊνουν το 



προχπολογιςμό τουσ με μεταφορά πάςθσ φφςεωσ ανειδίκευτων πιςτϊςεων, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν αυτϊν. Φο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

2 του εικοςτοφ τζταρτου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 

64) εφαρμόηονται αναλόγωσ. Ρι διμοι δφνανται, κατόπιν αιτιολογθμζνου αιτιματόσ τουσ, 

να επιχορθγοφνται εκτάκτωσ από τουσ ΜΑΣ ζναντι δικαιοφμενων επιχορθγιςεων, κατά το 

μζροσ που δεν διακζτουν τισ απαραίτθτεσ για τθν αναμόρφωςθ πιςτϊςεισ. Θ εν λόγω 

επιχοριγθςθ παρακρατείται ςε δεκαοκτϊ (18) ιςόποςεσ δόςεισ από τισ μελλοντικζσ 

επιχορθγιςεισ των ΜΑΣ. Ρι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων που απαιτοφνται για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ είναι εκτελεςτζσ από τθν ζκδοςι τουσ, κατά 

παρζκκλιςθ του άρκρου 225 του ν. 3852/2010.  

6. Υυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου προςωπικοφ που απαςχολείτα ι ςτισ 

Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ψδρευςθσ και Αποχζτευςθσ και ςτουσ Φορείσ Διαχείριςθσ Υτερεϊν 

Αποβλιτων, οι οποίεσ λιγουν ζωσ τθν 31θ Ξαΐου 2020, δφνανται να παρατείνονται ζωσ 

τζςςερισ (4) μινεσ από τθ λιξθ τουσ.  

7. Ξε απόφαςθ του οικείου δθμάρχου και ειδικϊ σ για το χρονικό διάςτθμα από τισ 23 

Ξαρτίου 2020 ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 20 του ν. 

4354/2015 (Αϋ 176) αρικμόσ ωρϊν τθσ απογευματινισ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, κακϊσ 

και των ωρϊν τθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ με αποηθμίωςθ κατά τ ισ νυχτερινζσ ϊρεσ ι 

κατά τισ Μυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ Δθμοτικισ 

Αςτυνομίασ μπορεί να προςαυξάνεται ζωσ τριάντα τοισ εκατό (30%), για τθν κάλυψθ 

επιτακτικϊν αναγκϊν ελζγχων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

 

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  τζταρτο  

Αντικατάςταςθ άρκρου 69 ν. 4509/2017  

 

Φο άρκρο 69 του ν. 4509/2017 (Αϋ 201) αντικακίςταται, ωσ εξισ:  

«Άρκρο 69  

Ειδικό Αναπτυξιακό Σρόγραμμα Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ, 

Υυνδζςμων Διμων και των νομικϊν προςϊπων των  ΡΦΑ 

1. Φο Χπουργείο Εςωτερικϊν καταρτίηει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξισ 

«Σρόγραμμα»), με ςκοπό τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν, τθν εκπόνθςθ μελετϊν και 

τθν καταςκευι ζργων ιδίωσ ςτουσ τομείσ τθσ βαςικισ υποδομισ, τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ, 

τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν πολιτικισ 

προςταςίασ και προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, και ειδικότερα τθν άρςθ των οικονομικϊν 

επιπτϊςεων από τθ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID -19, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ 

δράςεων και πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ.  

2.α) Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, οι Ρ.Φ.Α. α’ και β’ βακμοφ,  

οι Υφνδεςμοι Διμων και τα νομικά πρόςωπα των ΡΦΑ δφνανται να ςυνομολογοφν δάνεια με 

το Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων. Θ εξυπθρζτθςθ των δανείων ςφμφωνα μ ε τθν 



κείμενθ νομοκεςία και θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδων και λοιπϊν δαπανϊν ςυνομολόγθςθσ 

και εξόφλθςισ τουσ γίνονται ςε λογαριαςμό που ςυςτινεται ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν 

και Δανείων και χρθματοδοτείται από το εκνικό ι το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του 

Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΔΕ) του Χπουργείου Εςωτερικϊν.  

β) Για τθν άμεςθ χρθματοδότθςθ των ΡΦΑ α’ και β’ βακμοφ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων και 

επειγουςϊν ςυνκθκϊν και προσ κάλυψθ αναγκϊν προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν και 

υλοποίθςθσ ζργων που καλφπτονται από τουσ ςκοποφσ του Σρογράμματοσ, το Χπουργείο 

Εςωτερικϊν δφναται να ςυνομολογεί απευκείασ δάνειο με το Φαμείο Σαρακατακθκϊν και 

Δανείων. Θ εξυπθρζτθςθ του δανείου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και θ κάλυψθ 

κάκε είδουσ εξόδων και λοιπϊν δαπανϊν ςυν ομολόγθςθσ και εξόφλθςισ του γίνονται ςε 

λογαριαςμό που ςυςτινεται ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων και χρθματοδοτείται 

από το εκνικό ι το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων (ΣΔΕ) του Χπουργείου Εςωτερικϊν.  

3. α) Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Εςωτερικϊν εξειδικεφονται οι ςκοποί τθσ παρ. 1 ςε άξονεσ προτεραιότθτασ και 

κακορίηονται τα κριτιρια ζνταξθσ των δικαιοφχων φορζων, θ διαδικαςία υποβολισ των 

αιτθμάτων ζνταξθσ και αξιολόγθςθσ αυτϊν, θ διαδικαςία υποβολισ αιτθμάτων τθσ ζκτακτθσ 

χρθματοδότθςθσ, ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ των ζργων, οι όροι και τα 

δικαιολογθτικά χοριγθςθσ και ο τρόποσ απόδοςθσ του προϊόντοσ των δανείων, θ 

διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν αποπλθρωμι των δανείων των περ. αϋ και βϋ τθσ 

παρ. 2 από το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ο φορζασ διαχείριςθσ του προγράμματοσ, 

κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα. Ξε όμοια απόφαςθ είναι δυνατι θ διεφρυνςθ των 

ςκοπϊν τθσ παρ. 1, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι νζοι άξονεσ εί ναι εντόσ των ςτόχων τθσ 

αναπτυξιακισ πολιτικισ του Χπουργείου Εςωτερικϊν. Ξε προςκλιςεισ του Χπουργοφ 

Εςωτερικϊν καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτιματα ζνταξθσ.  

β) Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Εςωτερικϊν κακορίηεται θ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 2. Θ 

χρθματοδότθςθ γίνεται με απόφαςθ χρθματοδότθςθσ που εκδίδεται από τον Χπουργό 

Εςωτερικϊν, με μόνθ τθν υποβολι τεκμθριωμζνου αιτιματοσ από τον δικαιοφχο, χωρίσ 

προθγοφμενθ ζκδοςθ Σρόςκλθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που 

ανάγεται ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ ι κζματα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ ι 

εκτζλεςθσ δράςεων κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται 

το χρονικό διάςτθμα υποβολισ των αιτθμάτων και το φψοσ των ςυνολικϊν πιςτϊςεων που 

μποροφν να διατεκοφν για τθν ζκτακτθ ανάγκθ που διαπιςτϊνεται με αυτιν.  

4. Θ ζνταξθ προμθκειϊν, μελετϊν και ζργων ςτο Σρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαςθ 

του Χπουργοφ Εςωτερικϊν, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπι σ Αξιολόγθςθσ. Θ Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ ςυγκροτείται με απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν και αποτελείται από 

πζντε (5) μζλθ, ζναν (1) υπάλλθλο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του 

Χπουργείου Εςωτερικϊν (ΕΧΔΕ ΧΣΕΥ), δφο (2) μθχανικοφσ τθσ Ελλθνι κισ Εταιρείασ Φοπικισ 

Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ και δφο (2) εμπειρογνϊμονεσ ςτθ διαχείριςθ και εκτζλεςθ 



αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Ξε τθν απόφαςθ ορίηεται 

ο Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ και κάκε άλλθ ςυναφισ λεπτομζρεια για τθ λ ειτουργία τθσ. Χρζθ 

ειςθγθτι και γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ ανατίκενται ςε υπαλλιλουσ τθσ 

ΕΧΔΕ ΧΣΕΥ.  

5. Δυνθτικοί δικαιοφχοι του Σρογράμματοσ που δεν διακζτουν τθν απαιτοφμενθ τεχνικι 

επάρκεια ι ζχουν τεχνικι επάρκεια αλλά καλοφνται να υλοποιι ςουν μελζτεσ και ζργα, για 

τισ ανάγκεσ των οποίων δεν ζχουν το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό, υποχρεοφνται προ 

τθσ υποβολισ αιτιματοσ να ζχουν ανακζςει τθν τεχνικι τουσ υπθρεςία ςε άλλον φορζα, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 44 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147).  Υτο αίτθμα ζνταξθσ 

αναφζρεται υποχρεωτικά θ τεχνικι υπθρεςία που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του ζργου, 

άλλωσ το αίτθμα δεν εξετάηεται. Ρι προγραμματικζσ ςυμβάςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 44 

του ν. 4412/2016 δφναται να χρθματοδοτοφνται από το Σρόγραμμα. Ωσ νο μικά πρόςωπα 

για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ, νοοφνται τα νομικά πρόςωπα πάςθσ 

φφςεωσ, ςτα οποία οι ΡΦΑ κατζχουν τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου.  

6. Για τθ ςυνομολόγθςθ των δανείων του παρόντοσ δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 264 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87) και του π.δ. 169/2013 (Αϋ 272).  

7. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ του Σρογράμματοσ ςυγκροτείται, με 

απόφαςθ του Χπουργοφ Εςωτερικϊν, τριμελισ Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ, θ οποία 

αποτελείται από ζναν (1) υπάλλθλο τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του 

Χπουργείου Εςωτερικϊν, ζναν (1) μθχανικό τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Φοπικισ Ανάπτυξθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ και ζναν (1) εμπειρογνϊμονα ςτθν εκτζλεςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, 

με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Ξε τθν απόφαςθ ορίηεται ο Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, ωσ 

και κάκε άλλθ ςυναφισ λεπτομζρεια για τθ λειτουργία και τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 

τθσ. Χρζθ γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ ανατίκενται ςε υπαλλιλουσ τθσ ΕΧΔΕ 

ΧΣΕΥ. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ και 

Σαρακολοφκθςθσ δεν καταβάλλεται κανενόσ είδουσ αποηθμίωςθ ςτα μζλθ τουσ, πλθν 

εξόδων εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθσ, όπου απαιτείται.  

 

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  πζμπτο  

Ρυκμίςεισ για τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του  Τπουργείου 

Εςωτερικϊν  

 

1. Θ παρ. 9 του άρκρου 53 του ν. 4314/2014 (Αϋ 265) αντικακίςταται, ωσ εξισ:  

«9. Υτο Χπουργείο Εςωτερικϊν ςυςτινεται Ειδικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ, θ 

οποία υπάγεται απευκείασ ςτον Χπουργό Εςωτερικϊν, και εφεξισ αναφζρετα ι ωσ ΕΧΔΕ 

ΧΣΕΥ, με ςκοπό:  

α) τθν ειςιγθςθ προσ τον Χπουργό Εςωτερικϊν του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ και του 

προγραμματιςμοφ των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν του Χπουργείου Εςωτερικϊν. β) τθν 

υποςτιριξθ των αρμόδιων Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Εςωτερικϊν, των Ρργανιςμϊν 



Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ και των λοιπϊν εποπτευόμενων φορζων, ςε ςχζςθ 

με τα Επιχειρθςιακά Σρο- γράμματα (ΕΣ) του Εταιρικοφ Υυμφϊνου για το Σλαίςιο 

Ανάπτυξθσ (ΕΥΣΑ), κακϊσ και τθν υποςτιριξθ των ίδιων φορζων κατά τθν εκτζλεςθ των 

ειδικϊν προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ ι ςυγχρθματοδοτοφμενουσ 

πόρουσ,  

γ) τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του άρκρου 17 του παρόντοσ και του άρκρου 213 του ν. 

4635/2019 (Αϋ 167).  

Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Εςωτερικϊν, θ ΕΧΔΕ  ΧΣΕΥ 

μπορεί να αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ μζρουσ Επιχειρθςιακϊν Σρο - γραμμάτων του ΕΥΣΑ, 

πλζον τθσ περ. γϋ. Ξε τθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017 (Αϋ 201) 

μπορεί να ανατίκεται ςτθν ΕΧΔΕ ΧΣΕΥ θ διαχείριςθ των ειδικϊν προγραμμάτων 

αναπτυξιακϊν δανείων του Χπουργείου Εςωτερικϊν ι θ υποςτιριξθ του αρμόδιου φορζα 

διαχείριςθσ των προγραμμάτων αυτϊν».  

2. Θ παρ. 7 του άρκρου 49 του ν. 4647/2019 (Αϋ 204) καταργείται.  

 

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  ζκτο 

Κατεπείγοντα ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ δθμόςιου το μζα 

 

1. Θ παρ. 5 του τριακοςτοφ όγδοου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου (Αϋ 68) δεν καταλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ μόνιμου προςωπικοφ 

και προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου των φορζων του άρκρου 

14 του ν. 2190/1994 (Αϋ 28).  

Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά του 

κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ 

Χγείασ, και πάντωσ όχι πζραν τθσ 30θσ Ιουνίου 2020, προκειμζνου για τισ Α νακοινϊςεισ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, οι 

αιτιςεισ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτον φορζα με θλεκτρονικό 

τρόπο και κατϋ εξαίρεςθ ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, μετά από ςχετικι απόφα ςθ 

του φορζα. Φα ανωτζρω ιςχφουν και για Ανακοινϊςεισ που ζχουν ιδθ εγκρικεί από το 

Ανϊτατο Υυμβοφλιο Επιλογισ Σροςωπικοφ (ΑΥΕΣ) και δεν ζχουν δθμοςιευκεί ι δεν ζχει 

αρχίςει θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων.  

Για τισ ανωτζρω Ανακοινϊςεισ, ςε περίπτωςθ κατά  τθν οποία δεν κακίςταται δυνατι θ 

αναηιτθςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν είτε με θλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω 

των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν, ο υποψιφιοσ δφναται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 

1599/1986 (Αϋ 75), ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον προκφψει π ροςλθπτζοσ, κα προςκομίςει 

αυτά ςε χρόνο μεταγενζςτερο και πάντωσ άμεςα μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων λόγω 

του κορωνοϊοφ COVID-19. 

Για όςο διάςτθμα εφαρμόηονται τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, οι ενςτάςεισ για όλεσ τισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ 



υποβάλλονται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο.  

2. Ρι διαδικαςίεσ επιλογισ υπθρεςιακϊν γραμματζων, προϊςταμζνων γενικϊν διευκφνςεων, 

διευκφνςεων και τμθμάτων δεν καταλαμβάνoνται από τθν αναςτολι που προβλζπεται ςτθν 

παρ. 5 του τριακοςτοφ όγδοου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ 

Σεριεχομζνου. Σαράταςθ των προκεςμιϊν αυτϊν των διαδικαςιϊν δφναται να προβλεφκεί 

με απόφαςθ του κατά περίπτωςθ για τθν ζκδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ αρμόδιου οργάνου, 

εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά του 

κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ 

και πάντωσ όχι πζραν τθσ 30θσ Ιουνίου 2020.  

 

 

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  ζβδομο  

Λειτουργία κυλικείων και καταςτθμάτων ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ εντόσ ΚΤΣ και δομϊν 

φιλοξενίασ  

 

Θ παρ. 8 του άρκρου 10 του ν. 4375/2016 (Αϋ 51) αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«8. Επιτρζπεται, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ, θ λειτουργία κυλικείων και 

καταςτθμάτων ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ εντόσ τθσ περιμζτρου των Μζντρων Χποδοχισ και 

Φαυτοποίθςθσ (ΜΧΦ) και Δομϊν Φιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο. Επίςθσ επιτρζπεται, με 

απόφαςθ του οικείου Διοικθτι, θ εγκατάςταςθ εντόσ του ΜΧΦ ι τθσ δομισ ςθμείων 

παράδοςθσ από επιχειριςεισ διανομισ προϊόντων (delivery). Θ αρμοδι ότθτα για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία κυλικείων και καταςτθμάτων του πρϊτου εδαφίου ανικει ςτον 

διμο, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερκείσ χϊροσ. Ξε 

απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ του οικείου διμου, θ οποία εκδίδεται κατόπιν γ νϊμθσ 

τθσ Χπθρεςίασ Χποδοχισ και Φαυτοποίθςθσ, κακορίηονται ο αρικμόσ των κυλικείων που 

επιτρζπεται να εγκαταςτακοφν ανά χϊρο, θ χωροκζτθςι τουσ εντόσ αυτοφ, το ωράριο 

λειτουργίασ, κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Θ 

εκμίςκωςθ των χϊρων ςε τρίτουσ για τθ λειτουργία κυλικείων και καταςτθμάτων γίνεται 

κατόπιν δθμοπραςίασ από τον οικείο διμο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 270/1981 (Αϋ 

77). Φο προϊόν τθσ δθμοπραςίασ αποτελεί ζςοδο του διμου. Ξε κοινι απόφαςθ των 

Χπουργϊν Εςωτερικϊν και Ξετανάςτευςθσ και Αςφλου κακορίηεται θ διαδικαςία 

αδειοδότθςθσ και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα».  

 

ΞΕΤΡΥ Η  

ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΑΥ ΧΣΡΧΤΓΕΙΡΧ ΕΠΩΦΕΤΙΜΩΟ  

 

Άρκρο  τεςςαρακοςτό  όγδοο 

Άδεια ειδικοφ ςκοποφ υπαλλιλων Καταςτθμάτων Κράτθςθσ  



 

1. Για τθν εφαρμογι των παρ. 1 ζωσ και 4 του άρκρου 5 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 55), για τουσ υπαλλιλουσ οιαςδιποτε κατθγορίασ, κλάδου ι 

ειδικότθτασ που υπθρετοφν με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτα Ματαςτιματα Μράτθςθσ 

τθσ Χϊρασ και ςτο Κδρυμα Αγωγισ Ανθλίκων Αρρζνων Βόλου, απαιτείται αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ του Ματαςτιματοσ Μράτθςθσ ι του νόμιμου 

αναπλθρωτι του. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ του Ματαςτιματοσ Μράτθςθσ ι ο νόμιμοσ 

αναπλθρωτισ του αποφαίνεται εάν είναι δυνατι θ παροχι των διευκολφνςεων των παρ. 1 

ζωσ και 4 του άρκρου 5 τθσ από 11.3.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου ι, ςτθν 

περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ υπθρετοφν ςτο ίδιο Ματάςτθμα Μράτθςθσ, ςε ποιον από 

τουσ δφο γονείσ είναι δυνατι θ παροχι, με βά ςθ τθ κζςθ όπου υπθρετοφν και τα 

κακικοντα που αςκοφν.  

2. Υε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και για λόγουσ  

εφρυκμθσ λειτουργίασ των Ματαςτθμάτων Μράτθςθσ τθσ Χϊρασ, ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Αντεγκλθματικισ Σολιτικισ δφναται να ανακαλζςει τυχόν χορθγθκείςεσ από τ ον 

Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ του Ματαςτιματοσ Μράτθςθσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του 

άδειεσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1.  

 

ΜΕΡΟ Θ 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

Άρκρο τεςςαρακοςτό ζνατο  

Νοςοκομειακι και ιατροφαρμακευτικι περίκαλψ θ υπαλλιλων του Τπουργείου 

Εξωτερικϊν που υπθρετοφν ςε Αρχζσ τθσ Εξωτερικισ Τπθρεςίασ εκτόσ ΕΕ  

 

1. Υτο πλαίςιο των ζκτακτων και προςωρινϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ 

COVID-19 και, πάντωσ, για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν 

ζκδοςθ τθσ παροφςασ, οι δαπάνεσ για αναγκαίεσ διαγνωςτικζσ πράξεισ και οι δαπάνεσ 

νοςοκομειακισ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ των υπαλλιλων του Χπουργείου 

Εξωτερικϊν που υπθρετοφν ςε Αρχι τθσ Εξωτερικισ Χπθρεςίασ εκτόσ ΕΕ και οι οποίοι 

προςβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID -19, καλφπτονται από τισ οικείεσ προξενικζσ 

ειςπράξεισ. Aν αυτζσ δεν επαρκοφν, ηθτείται θ αποςτολι εμβάςματοσ από άλλθ Αρχι τθσ 

Εξωτερικισ Χπθρεςίασ. Θ ρφκμιςθ του προθγοφμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τα μζλθ 

των οικογενειϊν των υπαλλιλων που διαμζνουν με αυτοφσ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ 

Εξωτερικϊν είναι δυνατι θ κατάρτιςθ καταλόγου των ανωτζρω Αρχϊν τθσ Εξωτερικισ 

Χπθρεςίασ, κακϊσ και θ προςκικθ ι θ αφαίρεςι τουσ από τον κατάλογο, ανάλογα με τθν 

πορεία εμφάνιςθσ, περιοριςμοφ ι διάδοςθσ του ιοφ.  

2. Θ ςυμμετοχι των αςφαλιςμζνων ςτισ ανωτζρω δαπάνεσ δεν υπερβαίνει το ποςό που 

αυτοί κα κατζβαλλαν με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ ςυμμετοχι ςτθν αντίςτοιχθ δαπάνθ 

νοςθλείασ, ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και κάκε αναγκαίασ ιατρικ ισ πράξθσ που 



προβλζπει ο Ενιαίοσ Μανονιςμόσ Σαροχϊν Χγείασ του ΕΡΣΧΧ, εάν αυτι παρεχόταν ςτθν 

Ελλάδα. Για τθν αποςτολι των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν ςτον ΕΡΣΧΧ για τθν εκκακάριςι 

τουσ, ακολουκείται όμοια διαδικαςία με αυτι τθσ παρ. 3 του άρκρου 71 του ν. 3 566/2007 

(Αϋ 117).  

 

 

Άρκρο πεντθκοςτό  

Κάλυψθ αναγκϊν ςτζγαςθσ λόγω απαγόρευςθσ λειτουργίασ των φοιτθτικϊν εςτιϊν  

 

Για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει το μζτρο τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ των 

εςτιϊν των Α.Ε.Ι. ςε εφαρμογι τθσ περ. (ςτ) του πρϊτου άρ κρου τθσ από 25.2.2020 Σράξθσ 

Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 42) για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ κορωνοϊοφ COVID -19, 

το Κδρυμα Οεολαίασ και Δια Βίου Ξάκθςθσ (Ι.ΟΕ.ΔΙ.ΒΙ.Ξ) δφναται να ςυνάπτει δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ με τουριςτικό κατάλυμα τθσ παρ. 4 τθσ υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΣ. οικ. 20035/22.3.2020 

(Βϋ 987) κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Σροςταςίασ του 

Σολίτθ, Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων, Χγείασ και Εςωτερικϊν για τθ ςτζγαςθ των 

δικαιοφχων που ορίηονται ςτθν περ. (ςτ) τθσ ίδιασ παραγράφου, μ ζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ κατά παρζκκλιςθ κάκε ςχετικισ εκνικισ διάταξθσ περί δθμοςίων 

ςυμβάςεων για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ.  

 

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  πρϊτο 

Πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά ςυγγράμματα  

 

1. Ρι προπτυχιακοί φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν (Α.Ε.Α.) ζχουν το δικαίωμα επιλογισ 

και δωρεάν προμικειασ ενόσ (1) διδακτικοφ ςυγγράμματοσ για κάκε διδαςκόμενο, 

υποχρεωτικό ι επιλεγόμενο, μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδ ϊν, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 125766/ Η1/5.8.2016 κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και Ρικονομικϊν (Βϋ 2433). Εφόςον το επιλεγζν διδακτικό ςφγγραμμα για το 

διδαςκόμενο, υποχρεωτικό ι επιλεγόμενο, μάκθμα του προγράμματοσ ςπο υδϊν, 

προςφζρεται μόνο ςε ζντυπθ μορφι, οι φοιτθτζσ δφνανται να επιλζξουν και να 

προμθκευκοφν δωρεάν, επιπλζον του διδακτικοφ ςυγγράμματοσ ςε ζντυπθ μορφι, ζνα (1) 

ελλθνόγλωςςο ι ξενόγλωςςο ςφγγραμμα ςε θλεκτρονικι μορφι, κατά παρζκκλιςθ κάκε 

άλλθσ εκνικισ  διάταξθσ. 

2. Για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1, ο κατάλογοσ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 3 τθσ υπ’ αρ. 125766/Η1/5.8.2016 κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και Ρικονομικϊν δφναται να διευρφνεται από τθ Γραμματεία του Φμιματ οσ 

του οικείου Α.Ε.Ι. με τθν προςκικθ επιπλζον διδακτικϊν, ελλθνόγλωςςων ι ξενόγλωςςων, 



ςυγγραμμάτων θλεκτρονικισ μορφισ, μόνο κατόπιν ειςιγθςθσ του διδάςκοντοσ το 

υποχρεωτικό ι επιλεγόμενο μάκθμα, κατά παρζκκλιςθ τθσ διαδικαςίασ που ορίηεται ςτα 

άρκρα 3 και 4 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ.  

Θ περιγραφόμενθ διαδικαςία επιλογισ και προμικειασ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων του 

παρόντοσ ιςχφει αποκλειςτικά για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςωρινισ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ των Α.E.I. ςφμφωνα με τθν περ. (ςτ) τθσ παρ. 2 του π ρϊτου 

άρκρου τθσ από 25.2.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 42), λόγω άμεςου 

κινδφνου εμφάνιςθσ και διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19. 

 

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  δεφτερο  

Προςωρινι αναςτολι εφαρμογισ του άρκρου 35 του ν. 4559/2018  

 

Εφόςον εξακολουκεί να υπάρχει κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, θ ζλλειψθ 

του οποίου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για χρονικό 

διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ και υφίςταται προςωρινι απαγόρευςθ λειτουργίασ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ςφμφωνα με τθν περ. (ςτ) τθσ παρ. 2 του πρϊτου άρκρου τθσ από 

25.2.2020 Σράξθσ Οομοκετικοφ Σεριεχομζνου (Αϋ 42), θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ των 

οφειλόμενων ποςϊν των περ. (β) και (γ) τθσ παρ . 3 του άρκρου 23 του ν. 4009/2011 (Αϋ 

195), όπωσ αυτζσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 35 του ν. 4559/2018 (Αϋ142), ζκδοςθσ και 

κοινοποίθςθσ των ςχετικϊν πράξεων προςδιοριςμοφ οφειλϊν από τουσ Ειδικοφσ 

Νογαριαςμοφσ Μονδυλίων Ζρευνασ των Α.Ε.Ι. προσ τουσ κακθ γθτζσ και υπθρετοφντεσ 

λζκτορεσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αναςτζλλεται για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ 

προςωρινι απαγόρευςθ λειτουργίασ των Α.Ε.Ι. Για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ 

προςωρινι απαγόρευςθ λειτουργίασ των Α.Ε.Ι., ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δεν υφίςτα ται 

οποιαςδιποτε φφςθσ ευκφνθ των διοικιςεων των Α.Ε.Ι. και των διοικιςεων των Ειδικϊν 

Νογαριαςμϊν Μονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Ν.Μ.Ε.) για τθ μθ είςπραξθ των ωσ άνω ποςϊν 

ανεξαρτιτωσ του χρόνου κατά τον οποίο γεννικθκαν οι ςχετικζσ οφειλζσ.  

 

ΜΕΡΟ Θ  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  τρίτο 

Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ  

 

Αποκλειςτικά για το ζτοσ 2020, παρατείνεται, ζωσ τθν 31θ Ξαΐου 2020, θ προκεςμία 

υποβολισ αιτιςεων χοριγθςθσ άδειασ Ιδιωτικοφ Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ, 



Μζντρων Διά Βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου Ζνα και Μζντρων Διά Βίου Ξάκθςθσ Επιπζδου Δφο 

του ςτοιχείου 3 τθσ παρ. Θ3 του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (Αϋ 222).  

 

 

Άρκρο πεντθκοςτό τζταρτο  

Παράταςθ ιςχφοσ πολεοδομικϊν ρυκμίςεων  

 

1. Φο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 29 του ν. 4067/2012 (Αϋ 79) αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«Σαρατείνεται θ ιςχφσ των οικοδομικϊν αδειϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 

περ. (α) τθσ παρ. 3 του άρκρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικοφ διατάγματοσ (Δ’ 795), ζωσ 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν οι όψεισ και θ τυχόν ςτζγθ του 

κτιρίου και να ενταχκοφν ςτθν περ. (γ) τθσ παρ. 5 του άρκρου 42 του ν. 4495/2017 (Αϋ 

167)». 

2. Θ περ. (α) τθσ παρ. 11 του άρκρου 51 του ν. 4643/2019 (Αϋ 193) αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«α) 8 Αυγοφςτου 2020 για δθλϊςεισ με θμερομθνία μεταφοράσ από τον ν. 4014/20 11 (Αϋ 

209) ςτον ν. 4178/2013 (Αϋ 174) ι εξόφλθςθσ του παραβόλου ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2013». 

3. Φο τρίτο εδάφιο τθσ περ. (ια) του άρκρου 99 του ν. 4495/2017 (Αϋ 167) αντικακίςταται 

ωσ εξισ:  

«Ρ μθχανικόσ υποχρεοφται, μζςα ςε διάςτθμα δεκαοκτϊ (18) μθνϊν α πό τθν πλθρωμι του 

παραβόλου, να ολοκλθρϊςει τθν θλεκτρονικι υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν».  

4. Φο διάςτθμα ιςχφοσ των προεγκρίςεων οικοδομικϊν αδειϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 

του ν. 4495/2017, των οικοδομικϊν αδειϊν τθσ παρ. 2 του ιδίου άρκρου κ αι των εγκρίςεων 

εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ τθσ περ. (δ) τθσ παρ. 5 του ιδίου άρκρου που λιγουν 

κατά το διάςτθμα από τθν 1θ Ξαρτίου 2020 ζωσ και τισ 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται ζωσ 

τισ 30 Υεπτεμβρίου 2020.  

5. Ρι προκεςμίεσ ανακεϊρθςθσ οικοδομικισ άδειασ τθσ παρ. 5 του άρκρου 42 του ν. 

4495/2017 που λιγουν κατά το διάςτθμα από τθν 1θ Ξαρτίου 2020 ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020 

παρατείνεται ζωσ τισ 30 Υεπτεμβρίου 2020.  

6. Θ προκεςμία των τριάντα (30) θμερϊν που προβλζπεται ςτθν περ. (α) τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 94 του ν. 4495/2017 και θ προκεςμία των τεςςάρων (4) μθνϊν του τελευταίου 

εδαφίου τθσ παρ. 4 του ιδίου άρκρου αναςτζλλονται για το χρονικό διάςτθμα από τθν 1θ 

Ξαρτίου 2020 ζωσ και τισ 30 Ιουνίου 2020.  

 

ΜΕΡΟ Ι  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ  

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  πζμπτο 



Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ ενεργειακοφ τομζα  

 

1. Εταιρείεσ ι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, 

μεταφοράσ, εφοδιαςμοφ και διάκεςθσ υγρϊν και αερίων καυςίμων, κακϊσ και παραγωγισ, 

διανομισ, μεταφοράσ και προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου δφνανται 

να προμθκεφονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν αδιάλειπτθ 

λειτουργία των κρίςιμων εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τουσ, κατά παρζκκλιςθ των 

ζκτακτων περιοριςτικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, από επιχειριςεισ ι εμπορικά καταςτιματα που 

εμπίπτουν ςτισ ιςχφουςεσ περιοριςτικζσ διατάξεισ περί αναςτολισ λειτουργίασ. Θ 

επιχείρθςθ ι το εμπορικό κατάςτθμα που κα εξυπθρετιςει τθν κατ’ εξαίρεςθ αυτι 

προμικεια κα λειτουργιςει αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ 

εταιρείασ του πρϊτου εδαφίου, αποκλειςτικά με ςκοπό τθν παράδοςθ των ηθτοφμενων 

υλικϊν ι ανταλλακτικϊν, για χρονικό διάςτθμα και με π ροςωπικό που είναι απολφτωσ 

αναγκαία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παράδοςθσ, τθρουμζνων όλων των 

αναγκαίων μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

2. α) Υτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 48 του ν. 4001/2011 (Αϋ 179) προςτίκεται περ. (κ) ωσ 

εξισ: 

«(κ) να παρζχουν ςτουσ καταναλωτζσ τθ δυνατότθτα χριςθσ εφαρμογϊν τθλεπικοινωνιακοφ 

δικτφου, του διαδικτφου ι και άλλων κατάλλθλων μζςων:  

(κα) κατά τθν υποβολι προςφοράσ από τουσ Σρομθκευτζσ για τθν παροχι υπθρεςίασ 

Σρομικειασ,  

(κβ) για τθ ςφναψθ και τροποποίθςθ ςφμβαςθσ Σρομικειασ,  

(κγ) για τθ διάκεςθ οποιουδιποτε τυποποιθμζνου υλικοφ που καταρτίηει ο Σρομθκευτισ, 

τθσ ςφμβαςθσ Σρομικειασ, κακϊσ και των εγγράφων που τθ ςυνοδεφουν. Φο υλικό αυτό 

δφναται να παρζχεται και ςε ζντυπθ μορφι, εφόςον ηθτθκεί.  

(κδ) για ηθτιματα χρεϊςεων που αφοροφν ςτισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ,  

(κε) για τθν αποςτολι των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ και  

(κςτ) για τθν εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ, εμπρόκεςμθ ι μθ».  

β) Ρι διατάξεισ τθσ παροφςασ καταλαμβάνουν και τισ ςυμβάςεισ Σρομικειασ π ου είναι ςε 

ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ.  

γ) Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ παφουν να ιςχφουν διατάξεισ νόμου ι κανονιςτικϊν 

πράξεων που ρυκμίηουν αντίκετα τα κζματα που ρυκμίηονται με τθν παροφςα.  

3.α) Σαρατείνονται κατά ζξι (6) μινεσ:  

αα) H διάρκεια ιςχφοσ των αδειϊν εγκατάςταςθσ και των οριςτικϊν προςφορϊν ςφνδεςθσ 

ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΣΕ ι ΥΘΘΧΑ, οι οποίεσ λιγουν μζχρι τθν 

30θ Ιουνίου 2020.  

αβ) Ρι προκεςμίεσ για τθ κζςθ ςε δοκιμαςτικι λειτουργία των ςτακμϊν παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΣΕ που ζχουν επιλεγεί κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ πα - ροφςασ ι 

επιλζγονται μζςω ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ του άρκρου 7 του ν. 4414/2016 (Αϋ 149), με 



υποχρζωςθ κζςθσ αυτϊν ςε λειτουργία (κανονικι ι δοκιμαςτικι) μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 

2020. 

β) Σαρατείνονται κατά τζςςερισ (4) μινεσ:  

βα) H διάρκεια ιςχφοσ των αδειϊν εγκατάςταςθσ και των οριςτικϊν προςφορϊν ςφνδεςθσ 

ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΣΕ ι ΥΘΘΧΑ οι οποίεσ λιγουν από τθν 1θ 

Ιουλίου μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020.  

ββ) Ρι προκεςμίεσ για τθ κζςθ ςε δοκιμαςτικι λειτουργία των ςτακμϊν παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΣΕ που ζχουν επιλεγεί κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ πα - ροφςασ ι 

επιλζγονται μζςω ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ του άρκρου 7 του ν. 4414/2016, με 

υποχρζωςθ κζςθσ αυτϊν ςε λειτουργία, κανονικι ι δοκιμαςτικι, από τθν 1θ Ιουλίου μζχρι 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020.  

βγ) Θ θμερομθνία εφαρμογισ (1.1.2021) των Φιμϊν Αναφοράσ που ορίηονται με τθν υπ’ αρ. 

ΧΣΕΟ/ΔΑΣΕ- ΕΜ/25511/882/20.03.2019 απόφαςθ του Χπουργοφ Σεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ (Β’ 1021), κακϊσ και ειδικά για το παρόν ζτοσ θ θμερομθνία εφαρμογισ 

(1.1.2021) των Φιμϊν Αναφοράσ τθσ απόφαςθσ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 4 του ν. 4414/2016.  

βδ) Θ προκεςμία κζςθσ ςε λειτουργία, δοκιμαςτικισ ι κανονικισ, των ςτακμϊ ν παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΣΕ και ΥΘΘΧΑ των περ. (α) και (β) τθσ παρ. 12 του άρκρου 3 του 

ν. 4414/2016, που προβλζπεται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ ίδιασ παραγράφου.  

γ. Σαρατείνεται κατά δφο (2) μινεσ θ προκεςμία για τθν αποδοχι τθσ Ρριςτικισ Σροςφ οράσ 

Υφνδεςθσ για ςτακμοφσ ΑΣΕ και ΥΘΘΧΑ των άρκρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Αϋ 129), και 

για τθν υποβολι ςτον αρμόδιο Διαχειριςτι τθσ ςχετικισ εγγυθτικισ επιςτολισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν περ. 3 τθσ υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013 (Αϋ 107), το πζρασ τθ σ οποίασ 

εμπίπτει ςτο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ μζχρι τθν 

30θ Ιουνίου 2020.  

 

 

Άρκρο πεντθκοςτό ζκτο  

Παράταςθ ιςχφοσ ειςιτθρίων αρχαιολογικϊν χϊρων, ιςτορικϊν τόπων, μνθμείων και 

μουςείων  

 

Ειδικά για το ζτοσ 2020, επιτρζπεται θ χριςθ των ειςιτθρίων, μεμονωμζνων και ενιαίων, 

αρχαιολογικϊν χϊρων, ιςτορικϊν τόπων, μνθμείων και μουςείων που εκδόκθκαν ζωσ τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, με μειωμζνθ τιμι. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Σολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, φςτερα από πρόταςθ του Δ.Υ. του Φαμείου Αρχαιολογικϊν Σόρων και 

Απαλλοτριϊςεων (ΦΑΣ), κακορίηεται θ θμερομθνία ιςχφοσ των ειςιτθρίων, κακϊσ και όλεσ 

οι αναγκαίεσ τεχνικζσ και διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 

του παρόντοσ.  

 



 

Άρκρο  πεντθκοςτό  ζβδομο 

Επείγουςεσ ρυκμίςεισ προςωπικοφ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και 

Απαλλοτριϊςεων  

 

Ξζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκρεμοφσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτθν Μεντρικι Χπθρεςία και τισ Σεριφερειακζσ 

Χπθρεςίεσ του Φαμείου Αρχαιολογικϊν Σόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΦΑΣ) και όχι πζραν τθσ 

31θσ Ρκτωβρίου 2020, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Υ. του ΦΑΣ, επιτρζπεται θ 

ςυνζχιςθ τθσ απαςχόλθςθσ του ζκτακτου προςωπικοφ που υπθρετεί κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ ςτισ ανωτζρω υπθρεςίεσ του ΦΑΣ με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, με τθν προχπόκεςθ ότι ζωσ τθν προαναφερκείςα καταλθκτικι 

θμερομθνία ο χρόνοσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ κάκε ςυμβαςιοφχου είναι μικρότεροσ των 

είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν. Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο 

εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτιρα τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, βάςει τθσ οποίασ το 

προςωπικό αυτό προςελιφκθ. Θ παράταςθ τθσ πα - ροφςασ δεν νοείται ωσ νζα ςφμβαςθ.  

 

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  όγδοο 

Παράταςθ τθσ κθτείασ του  διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ελλθνικοφ Ιδρφματοσ Πολιτιςμοφ  

 

Θ κθτεία του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου με τθν 

επωνυμία “Ελλθνικό Κδρυμα Σολιτιςμοφ”, θ οποία λιγει ςτισ 30 Ξαρτίου 2020, 

παρατείνεται μζχρι τθν 31θ Ξαΐου 2020.  

 

 

Άρκρο  πεντθκοςτό  ζνατο 

Παράταςθ κθτείασ οργάνων του  Επιμελθτθρίου Εικαςτικϊν Σεχνϊν Ελλάδοσ  

 

Σαρατείνεται θ κθτεία του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων του 

νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία “Επιμελθτιριο Εικαςτικϊν Φεχνϊν  

Ελλάδοσ” μζχρι τθν 31θ Ιουλίου 2020. Ρι προκθρυχκείςεσ αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι των 

Εφορειϊν των Φμθμάτων και των Επιτροπϊν Ματάταξθσ και Μρίςθσ διενεργοφνται και 

ολοκλθρϊνονται από τισ ιδθ εκλεγείςεσ Εφορευτικζσ Επιτροπζσ.  

 

ΜΕΡΟ ΙΑ  

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

 



Άρκρο εξθκοςτό  

Παράταςθ κθτείασ καταςτατικϊν οργάνων ακλθτικϊν ςωματείων και ενϊςεων  

 

Ρι κθτείεσ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων και των λοιπϊν καταςτατικϊν οργάνων των 

ακλθτικϊν ςωματείων και των ενϊςεων, οι οποίεσ, βάςει των οικείων καταςτατικϊν, 

ζλθξαν κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ από 25.2.2020 Σράξεωσ 

νομοκετικοφ περιεχομζνου (Αϋ 42) ζωσ και τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ πα - ροφςασ ι λιγουν 

ενόςω βρίςκονται ςε ιςχφ τα ζκτακτα μζτρα για τον περιο ριςμό τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, παρατείνονται και λιγουν ζνα (1) μινα μετά από τθν άρςθ τθσ ιςχφοσ 

των ωσ άνω ζκτακτων μζτρων και πάντωσ όχι πζραν τθσ 30θσ Ιουνίου 2020. Θ παροφςα 

κατιςχφει κάκε διαφορετικισ καταςτατικισ ρφκμιςθσ, εφόςον θ δυνά μει τθσ τελευταίασ 

τυχόν προβλεπόμενθ παράταςθ τθσ κθτείασ λιγει πριν από τισ 30 Ιουνίου 2020.  

 

ΞΕΤΡΥ ΙΒ 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

 

Άρκρο εξθκοςτό πρϊτο  

Παράταςθ κθτείασ μελϊν Δ και Εποπτικϊν υμβουλίων Αγροτικϊ ν υνεταιριςμϊν  

 

Σαρατείνεται μζχρι τισ 30 Ιουνίου 2020 θ κθτεία των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν 

των διοικθτικϊν και εποπτικϊν ςυμβουλίων των Αγροτικϊν Υυνεταιριςμϊν, Αναγκαςτικϊν 

Υυνεταιριςμϊν και Ενϊςεων Αναγκαςτικϊν Υυνεταιριςμϊν.  

 

 

Άρκρο εξθκοςτό δεφτερο  

Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ελάχιςτθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνιακισ 

εξυπθρζτθςθσ νθςιωτικϊν περιοχϊν  

 

1. Για χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ και ζωσ τισ 30 Απριλίου 2020, 

εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, θ 

ζλλειψθ του οποίου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, προσ τον ςκοπό τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ελάχιςτθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνιακισ εξυπθρζτθςθσ των νθςιϊν, δφναται, 

με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Χπουργεί ου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε διάταξθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, να ςυνάπτονται ςυμβάςεισ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ διάρκειασ ζωσ τισ 30 Απριλίου 2020 για τθν αποκλειςτικι 

εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνου δρομολογίου ι δρομολογίων.  

2. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ ορίηονται θ διαδικαςία, 

τα κριτιρια ανάκεςθσ, τα δικαιολογθτικά, τα ηθτιματα ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ, τα 

μιςκϊματα, θ διαδικαςία εκκακάριςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο ηιτθμα για τθν εφαρμογι 



τθσ παρ. 1. Θ περίοδοσ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 δφναται να παρατείνεται για χρονικό 

διάςτθμα ζωσ και ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, με απόφαςθ του 

Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ 

κίνδυνοσ διαςποράσ  του κορωνοϊοφ COVID-19. 

3. Θ χρθματοδότθςθ των ςυμβάςεων τθσ παρ. 1, δφναται να πραγματοποιείται μζςω 

εκνικϊν ι/και ενωςιακϊν χρθματοδοτικϊν πόρων. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν 

Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ 

κακορίηονται οι δικαιοφχοι τθσ ανωτζρω χρθματοδότθςθσ, το φψοσ, οι όροι και 

προχποκζςεισ χοριγθςισ τθσ, κακϊσ και τυχόν παρατάςεισ ιςχφοσ αυτισ.  

 

 

Άρκρο  εξθκοςτό  τρίτο 

Μζτρα ςτιριξθσ ναυτικισ εργαςίασ  

 

1. α) Θ χρονικι διάρκεια τθσ τακτικισ επιδότθςθσ ανερ γίασ των ναυτικϊν, για όςουσ 

δικαιοφχουσ ζλθξε ι λιγει εντόσ του πρϊτου τριμινου του ζτουσ 2020, παρατείνεται για 

δφο (2) μινεσ από τθ λιξθ τθσ, κατά παρζκκλιςθ των προχποκζςεων του π.δ. 228/1998 (Αϋ 

176), εκτόσ εάν εφαρμόηεται θ περ. (ςτ) τθσ παρ. 1 του ά ρκρου 2 αυτοφ.  

β) Θ χρονικι διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ από τον Ρίκο Οαφτου αςφαλιςτικισ προςταςίασ, 

που αφορά ςε αςφαλιςτικι ικανότθτα και παροχζσ ςε χριμα ςφμφωνα με το π.δ. 894/1981 

(Αϋ 226), για όςουσ δικαιοφχουσ ζλθξε ι λιγει εντόσ του πρϊτου τριμινου το υ ζτουσ 2020, 

παρατείνεται κατά παρζκκλιςθ των οικείων προχποκζςεων ζωσ τθν 31θ Ξαΐου 2020.  

γ) Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ 

δφναται να παρατείνεται περαιτζρω θ διάρκεια τθσ παροχισ των περ. (α) και (β).  

2. α) Ακτοπλοϊκζσ επιχειριςεισ -πλοιοκτιτεσ-εφοπλιςτζσ, που πλιττονται ςθμαντικά λόγω 

των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19 και ζχουν διακόψει από 

τθν 1θ Ξαρτίου 2020 ι πρόκειται να διακόψουν τθν εκτζλεςθ δρομολογιακϊν πλόων 

πλοίων τουσ ι δεν ζχουν εκκινιςει αυτοφσ ςτο πλαίςιο δρομολογιακϊν υποχρεϊςεων των 

πλοίων τουσ για τουσ μινεσ Ξάρτιο και Απρίλιο 2020 και ζχουν προβεί ςτθν ζκδοςθ 

ναυτολογίου, δφνανται να αναςτζλλουν τισ ςυμβάςεισ ναυτολόγθςθσ ναυτικϊν, που δεν 

απαιτοφνται ωσ προςωπικό αςφαλείασ επί πλοίου. Υυμβάςεισ ναυτικϊν επαγγελματικϊν 

αλιευτικϊν πλοίων ολικοφ μικουσ είκοςι τεςςάρων (24) μζτρων και άνω που δεν εκτελοφν 

πλόεσ και ζχουν παφςει αλιευτικι δραςτθριότθτα δφνανται ομοίωσ να αναςταλοφν. Θ 

αναςτολι των ςυμβάςεων ναυτολόγθςθσ μπορεί να εφαρμοςτεί μζχρι ζνα (1) μινα από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, με δυνατότθτα παράταςθσ με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν 

Ρικονομικϊν και Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πορεία 

εξζλιξθσ του κορωνοϊοφ COVID -19. 

β) Ρι απογεγραμμζνοι ναυτικοί των οποίων θ ςφμβαςθ τελεί ςε αναςτολι είτε λόγω 

εφαρμογισ των διατάξεων τθσ περ. (α) είτε λόγω απαγόρευςθσ εκτζλεςθσ πλόων με εντολι 

δθμόςιασ αρχισ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ επαγγελματικϊν τουριςτικϊν πλοίων, είναι 



δικαιοφχοι ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, ωσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ.  

γ) Δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, ωσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, είναι 

επίςθσ οι απογεγραμμζνοι ναυτικοί επιβατθγϊν και επιβατθγϊν -οχθματαγωγϊν πλοίων, 

τουριςτικϊν πλόων, πλόων καλάςςιων ενδομεταφορϊν, κακϊσ και διεκνϊν πλόων, των 

οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ ζχει λυκεί από τθν 1θ Ξαρτίου 2020, ζωσ τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ανεξαρτιτωσ αιτιολογίασ, εκτόσ των περιπτϊςεων υπαιτιότθτασ του 

ναυτικοφ, αςκζνειασ ι τραυματιςμοφ.  

δ) Θ αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ είναι ακατάςχετθ, αφορολόγθτθ και δεν ςυμψθφίηεται με 

οποιαδιποτε οφειλι.  

ε) Ρι ακτοπλοϊκζσ επιχειριςεισ -πλοιοκτιτεσ-εφοπλιςτζσ που εμπίπτουν ςτισ περ. (α) και (β) 

απαγορεφεται ρθτά να προβοφν ςε καταγγελία των ςυμβάςεων ναυτολόγθςθσ κ αι, ςε 

περίπτωςθ πραγματοποίθςισ τθσ, αυτι κεωρείται άκυρθ.  

ςτ) Θ Αναλυτικι Σεριοδικι Διλωςθ (Α.Σ.Δ.) των ναυτικϊν, των οποίων οι ςυμβάςεισ 

ναυτολόγθςθσ τελοφν ςε αναςτολι, υποβάλλεται άμεςα από τον πλοιοκτιτθ ςτο Οαυτικό 

Απομαχικό Φαμείο (Ο.Α.Φ.) ςφμφωνα με ειδικότερεσ οδθγίεσ του. Θ δαπάνθ τθσ πλιρουσ 

αςφαλιςτικισ τουσ κάλυψθσ υπολογίηεται μθνιαίωσ επί του βαςικοφ μιςκοφ που δεν μπορεί 

να είναι κατϊτεροσ από τον προβλεπόμενο ςτθν ιςχφουςα ι τελευταία ιςχφςαςα ςυλλογικι 

ςφμβαςθ εργαςίασ του κλάδου πλζον τω ν επιδομάτων των άρκρων 84 και 85 του π.δ. 

913/1978 (Αϋ 220).  

η) Θ δαπάνθ για τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ και τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των 

εργαηομζνων καλφπτεται από τον κρατικό προχπολογιςμό.  

θ) Για τθ λιψθ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ από τουσ ναυτικοφ σ, ο πλοιοκτιτθσ 

υποχρεοφται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ ςτο Ο.Α.Φ., με τθν οποία δθλϊνει τουσ 

ναυτικοφσ των οποίων οι ςυμβάςεισ ναυτολόγθςθσ τελοφν ςε αναςτολι ι και διακοπι, κατά 

τθν ζννοια των περ. (α) ζωσ (γ), ςυνοδευόμενθ από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχι σ για τθν 

περίπτωςθ που θ μθ εκτζλεςθ πλόων δεν ζχει επιβλθκεί. Ξετά τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, 

το Ο.Α.Φ., κατόπιν ςχετικϊν οδθγιϊν, ςυντάςςει καταλόγουσ δικαιοφχων ναυτικϊν προσ 

λιψθ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ και τισ αποςτζλλει ςτον Ρίκο Οαφτου.  

κ) Ρι ακτοπλοϊκζσ επιχειριςεισ-πλοιοκτιτεσ-εφοπλιςτζσ υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν 

τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ, εγγράφωσ ι θλεκτρονικά, αυκθμερόν ςτον ναυτικό και ςτθ 

Νιμενικι Αρχι που βρίςκεται το πλοίο που ζχει διακόψει τουσ πλόεσ του.  

ι) Ξετά τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ -αίτθςθ των ναυτικϊν 

ςτισ Νιμενικζσ Αρχζσ. Θ αρμόδια Νιμενικι Αρχι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ εγγραφισ 

«αναςτολι ςφμβαςθσ από … ζωσ …» ςε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικϊν φυλλαδίων και 

τθρεί ειδικό αρχείο με καταλόγουσ αιτθ κζντων ναυτικϊν τουσ οποίουσ αποςτζλλει ςτον 

Ρίκο Οαφτου, ο οποίοσ αποδίδει τα ποςά.  

ια) Εφόςον οι ακτοπλοϊκζσ επιχειριςεισ -πλοιοκτιτεσ- εφοπλιςτζσ δεν υποβάλουν τθν οικεία 

υπεφκυνθ διλωςθ, αποκλείονται από τθν υπαγωγι τουσ ςτα μζτρα αναςτολισ οφειλϊν 

δόςεων ι ρυκμίςεων ι διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ και κάκε είδουσ 

βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο.  



ιβ) Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εργαςίασ και Μοινωνικϊν Χποκζςεων και Οαυτιλίασ 

και Οθςιωτικισ Σολιτικισ κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και κά κε άλλο ηιτθμα 

ςχετικό για τθν εφαρμογι τθσ πα - ροφςασ. 

3. Θ ιςχφσ του άρκρου 29 του ν. 4150/2013 (Αϋ 102), με τισ οποίεσ κακορίηεται θ οργανικι 

ςφνκεςθ προςωπικοφ γενικϊν υπθρεςιϊν επιβατθγϊν και επιβατθγϊν/οχθματαγωγϊν 

πλοίων που εκτελοφν δρομολογιακοφσ πλόεσ μεταξφ λιμζνων τθσ θμεδαπισ ςυνολικισ 

απόςταςθσ από τον λιμζνα αφετθρίασ μζχρι τον λιμζνα προοριςμοφ μεγαλφτερθσ των 30 

ν.μ., παρατείνεται για το τρζχον ζτοσ ζωσ τθν 30θ Απριλίου 2020.  

 

 

 

Άρκρο  εξθκοςτό  τζταρτο  

Παράταςθ πιςτοποιθτικϊν ναυτικϊν  

 

Υτο  ςφνολο των αποδεικτικϊν ναυτικισ ικανότθτασ και των πιςτοποιθτικϊν επάρκειασ που 

ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια ελλθνικι αρχι, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ τθσ Διεκνοφσ 

Υφμβαςθσ STCW ’78 και ζλθξαν ι πρόκειται να λιξουν ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2020 χορθγείται 

παράταςθ ιςχφοσ ζξι (6) μθνϊν. Αντίςτοιχθ παράταςθ χορθγείται και ςτα πιςτοποιθτικά 

επικφρωςθσ (endorsements), υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα αποδεικτικά ναυτικισ ικανότθτασ 

αλλοδαπισ αρχισ, τα οποία επικυρϊνουν, ζχουν διάρκεια ιςχφοσ που εκτείνεται μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ παράταςθσ του προθγοφμενου εδαφίου.  

 

 

Άρκρο  εξθκοςτό  πζμπτο 

Παροχι εξ αποςτάςεωσ ναυτικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και 

επιμόρφωςθσ από τισ Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ  

 

1. Θ ναυτικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και επιμ όρφωςθ δφναται να 

υλοποιείται από το ςφνολο των Δθμόςιων Υχολϊν Εμπορικοφ Οαυτικοφ, με εξ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλία, με τθ μορφι τθσ αςφγχρονθσ ι/ και τθσ ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ και 

τθλεκατάρτιςθσ.  

2. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικι σ κακορίηονται οι ειδικοί 

όροι, οι προχποκζςεισ, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

επιπζδου των ςπουδϊν που υλοποιοφνται εξ αποςτάςεωσ. Ξε όμοια απόφαςθ 

προβλζπονται τροποποιιςεισ ςτον Εςωτερικό Μανονιςμό και ςτον Μανονιςμό Υπουδϊν τ ων 

Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Οαυτικοφ που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ του 

τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, κακϊσ και ςτουσ Μανονιςμοφσ των λοιπϊν Δθμόςιων Υχολϊν 

Εμπορικοφ Οαυτικοφ.  

3. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται ςοβαρόσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορων οϊοφ COVID-



19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για 

χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ, ο Χπουργόσ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ δφναται να απο δζχεται 

κάκε δωρεά κινθτϊν πραγμάτων και υπθρεςιϊν από τρίτουσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, 

για τθ διευκόλυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ και για 

τθ γενικότερθ εφρυκμθ λειτουργία του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτ ικισ και 

του ςυνόλου των Δθμόςιων Υχολϊν Εμπορικοφ Οαυτικοφ, κακϊσ και των λοιπϊν φορζων 

και υπθρεςιϊν που υπάγονται ι εποπτεφονται από αυτό. Θ αποδοχι των ανωτζρω δωρεϊν 

διενεργείται αμελλθτί από τον Χπουργό Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, αρκεί δε κα ι 

μόνθ θ διλωςι του περί αποδοχισ τουσ ωσ προσ τα δωριηόμενα κινθτά πράγματα και τισ 

υπθρεςίεσ προσ τον δωρθτι τουσ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ τα δωριηόμενα κινθτά πράγματα και υπθρεςίεσ μποροφν να κατανζμονται και να 

διατίκενται, προσ χριςθ ι ανάλωςθ, ςε κάκε Δθμόςια Υχολι Εμπορικοφ Οαυτικοφ, κακϊσ 

και ςτουσ λοιποφσ φορείσ και υπθρεςίεσ, που υπάγονται ι εποπτεφονται από το Χπουργείο 

Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ.  

4. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται ςοβαρόσ κίνδυνοσ διας ποράσ του κορωνοϊοφ COVID -

19, θ ζλλειψθ του οποίου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Χγείασ, και πάντωσ για 

χρονικό διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ, για τθν επίτευξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλ ίασ, τθσ εξ αποςτάςεωσ 

παροχισ εργαςίασ του προςωπικοφ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ και 

των Δθμόςιων Υχολϊν Εμπορικοφ Οαυτικοφ και τθσ εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθσ των 

πολιτϊν, των ςπουδαςτϊν και των ναυτικϊν, το Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ δφναται να ςυνάπτει ςυμβάςεισ με απευκείασ ανάκεςθ, κατά παρζκκλιςθ κάκε 

ςχετικισ εκνικισ διάταξθσ περί δθμοςίων ςυμβάςεων για τθν: α) προμικεια φορθτϊν ι 

ςτακερϊν υπολογιςτϊν, ςχετικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και λογιςμικϊν, β) παροχι 

υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ με κάκε μζςο των πολιτϊν, του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και των υπαλλιλων, κακϊσ και προμικεια του αναγκαίου 

υλικοφ, και γ) παροχι υπθρεςιϊν για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ ςε όλεσ τισ 

ανωτζρω περιπτϊςεισ, με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

και τθλεργαςίασ εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Δθμόςιων Υχολϊν 

Εμπορικοφ Οαυτικοφ.  

 

 

Άρκρο  εξθκοςτό  ζκτο 

Παράταςθ πιςτοποιθτικϊν πλοίων  

 

Υε πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία ςτα  οποία δεν είναι δυνατι, εντόσ των κακοριηομζνων από 

τθν κείμενθ νομοκεςία χρονικϊν διαςτθμάτων και για λόγουσ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι 

μζτρων για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19, θ διενζργεια μίασ ι 

περιςςότερων εκ των προβλεπόμενων, από τθν κείμενθ νομοκεςία περί ναυτικισ 



αςφάλειασ, αςφάλειασ ζναντι εκνόμων ενεργειϊν, προςταςίασ του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ και ναυτικισ εργαςίασ, επικεωριςεων και ελζγχων προσ ζκδοςθ ι κεϊρθςθ 

ι αποκατάςταςθ παρατθριςεων που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ ιςχφοσ  ενόσ ι περιςςοτζρων 

από τα αντίςτοιχα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά και των ςχετιηόμενων με αυτά 

πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων και αδειϊν τθλεπικοινωνιακοφ ςτακμοφ, δφναται να 

χορθγείται παράταςθ τόςο του χρόνου διενζργειασ των επικεωριςεων και ελζγχων αυτϊν 

όςο και τθσ θμερομθνίασ λιξθσ των παραπάνω πιςτοποιθτικϊν για χρονικό διάςτθμα που 

δεν υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Θ ωσ άνω παράταςθ 

χορθγείται απευκείασ από τον φορζα που εκδίδει τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά με παράλλθλθ 

ενθμζρωςθ, όπου απαιτείται, του Μλάδου Ελζγχου Σλοίων του Αρχθγείου Ν.Υ. -ΕΝ.ΑΜΦ. 

 

ΞΕΤΡΥ ΙΓ  

ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΑΥ ΓΕΟΙΜΘΥ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ ΜΑΙ ΕΟΘΞΕΤΩΥΘΥ  

 

Άρκρο  εξθκοςτό  ζβδομο 

Πρόςλθψθ εκτάκτου προςωπικοφ Πλοθγικϊν τακμϊν  

 

1. Θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ υπϋαρ. ΔΙΣΑ - ΑΔ/Φ.ΕΓΜΤ./54/5473/6.3.2019 εγκριτικισ 

απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ Σ.Χ.Υ. 33/2006 (Αϋ280) για τθν 

πρόςλθψθ ζκτακτου ναυτικοφ προςωπικοφ ςτουσ Σλοθγικοφσ Υτακμοφσ παρατείνεται για 

ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ, δθλαδι από τισ 6 Ξαρτίου 2020. Ξε απόφαςθ 

του Υυμβοφλιου Σλοθγικισ Χπθρεςίασ γίνεται ανακατανομι των κζςεων τθσ εν λόγω Σ.Χ.Υ.  

2. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εςωτερικϊν και Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ 

κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ διενζργειασ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, κακϊσ 

και κάκε άλλο ηιτθμα ςυναφζσ με τθν πρόςλθψι τουσ.  

 

ΜΕΡΟ  ΙΔ 

ΕΝΑΡΞΘ ΙΧΤΟ 

 

Άρκρο εξθκοςτό όγδοο  

Ρυκμίςεισ ωσ προσ τουσ κατόχουσ άδειασ παρόχου περιεχομζνου ψθφιακισ τθλεοπτικισ 

ευρυεκπομπισ  

 

1. Ματά παρζκκλιςθ των οριηομζνων ςτο πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 13 του ν. 4339/2015 (Αϋ 133), ειδικά για τουσ παρόχουσ επίγειασ ψθφιακισ 

τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ ενθμερωτικοφ 

προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου που κατζχουν ςχετικι άδεια περιεχομζνου ζωσ τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, το τίμθμα κάκε άδειασ καταβάλλεται από τον 

υπερκεματιςτι ςε εννζα (9) ετιςιεσ δόςεισ, με ιςάρικμεσ τραπεηικζσ επιταγζσ που 



εκδίδονται ςε διαταγι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται εντόσ 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανακιρυξθ του υπερκεματιςτι ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 13 του ν. 4339/2015, κακεμία δε από τισ επόμενεσ δόςεισ καταβάλλεται μζχρι τισ 

15 Ρκτωβρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, εξαιρουμζνου του θμερολογιακοφ ζτουσ 2020, 

εντόσ του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδιποτε δόςθ. Φο υπολειπόμενο, κατά τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ποςό τιμιματοσ κάκε άδειασ καταβάλλεται από 

τον υπερκεματιςτι ςε ιςόποςεσ δόςεισ.  

2. Ματά παρζκκλιςθ των οριηομζνων ςτο ζκτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του ν. 

4339/2015, ειδικά αναφορικά με τουσ ωσ άνω κατόχουσ άδειασ παρόχου περιεχομζνου 

επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ 

ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου, που ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλουν οιαδιποτε δόςθ τιμιματοσ άδειασ εντόσ του 

θμερολογιακοφ ζτουσ 2020, το ποςό των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ για κάκε άδεια 

που δεν κα αποδοκεί ςτο Εκνικό Υυμβοφλιο Ταδιοτθλεόραςθσ (Ε.Υ.Τ.), κα επιμεριςκεί 

αναλογικά ςτισ επόμενεσ ετιςιεσ δόςεισ που κα καταβάλλει ζκαςτοσ υπερκεματιςτισ και 

κα προςαυξάνει αναλογικά το ετθςίωσ αποδιδόμενο ςτο Ε.Υ.Τ. ποςό των πενιντα χιλιάδων 

(50.000) ευρϊ.  

 

Άρκρο εξθκοςτό ζνατο  

Ζναρξθ ιςχφοσ  

 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ, θ οποία κα κυρωκεί νομοκετικά κατά το άρκρο 44 παρ. 1 του 

Υυντάγματοσ, αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, εκτόσ αν 

ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ τθσ.  

 

Ακινα, 30 Ξαρτίου 2020  

 

Θ Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ  

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟΤ  

 

Ο Πρωκυπουργόσ  

ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΘΣΟΣΑΚΘ  

 

Σα Μζλθ του Τπουργικοφ υμβουλίου  

ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥΣΙΜΤΑΞΞΕΟΡΥ, ΧΤΘΥΦΡΥΥΦΑΛΜΡΧΤΑΥ, ΥΣΧΤΙΔΩΟ - ΑΔΩΟΙΥ ΓΕΩΤΓΙΑΔΘΥ, 

ΟΙΜΡΝΑΡΥ - ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΔΕΟΔΙΑΥ, ΞΙΧΑΘΝ ΧΤΧΥΡΧΡΛΔΘΥ, ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΣΑΟΑΓΙΩΦ ΡΣΡΧΝΡΥ, 

ΟΙΜΘ ΜΕΤΑΞΕΩΥ, ΙΩΑΟΟΘΥ ΒΤΡΧΦΥΘΥ, ΒΑΥΙΝΕΙΡΥ ΜΙΜΙΝΙΑΥ, ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΧΑΦΗΘΔΑΜΘΥ, 

ΥΦΧΝΙΑΟΘ ΞΕΟΔΩΟΘ, ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΦΥΙΑΤΑΥ, ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ ΘΕΡΔΩΤΙΜΑΜΡΥ, ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ 

ΞΘΦΑΤΑΜΘΥ, ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΜΑΤΑΞΑΟΝΘΥ, ΙΩΑΟΟΘΥ ΣΝΑΜΙΩΦΑΜΘΥ,  



ΞΑΧΤΡΧΔΘΥ ΒΡΤΙΔΘΥ, ΘΕΡΧΑΤΘΥ ΘΕΡΧΑΤΘΥ, ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΓΕΤΑΣΕΦΤΙΦΘΥ, ΜΧΤΙΑΜΡΥ 

ΣΙΕΤΤΑΜΑΜΘΥ, ΞΙΝΦΙΑΔΘΥ ΒΑΤΒΙΦΥΙΩΦΘΥ, ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΜΡΧΞΡΧΦΥΑΜΡΥ  

  


