ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ” (A΄ 75)»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Επί του άρθρου 1
Με το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του
άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 18, την παρ. 3 του άρθρου 21,
τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 22, την παρ. 1 του άρθρου 24, την παρ. 4 του άρθρου 25, την
παρ. 4 του άρθρου 101, την παρ. 5 του άρθρου 102 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του
Συντάγματος, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75). Η ως
άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας,
να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης,
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα
ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της
ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη
συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών. Με την
ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το
έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων
δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων
όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19. Πιο συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου πρώτου παρέχεται το
ευεργέτημα της έκπτωσης σε ποσοστό είκοσι πέντε τις εκατό (25%) στις επιχειρήσεις και στα
φυσικά πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α'
55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και τα οποία εξειδικεύονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον αυτά καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους, οι
οποίες έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και καθίστανται απαιτητές στο διάστημα
από την 30η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020. Για όσους εκ των ανωτέρω έχουν
υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η έκπτωση υπολογίζεται στη
δόση της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι οφειλές που προέρχονται από Φ.Π.Α. και
παρακρατούμενους φόρους και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής
καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και
χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου, εξαιρούνται του εν λόγω ευεργετήματος της έκπτωσης.
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Με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω
ευεργετήματος της έκπτωσης, υπάγονται οφειλές που θα καταβληθούν από την ημερομηνία
ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π. και μετά.
Στο δεύτερο άρθρο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί, μετά από διαβούλευση με
φορείς της αγοράς, με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το θέμα
των μεταχρονολογημένων επιταγών. Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η
αναστολή εμφάνισης των επιταγών εκδόσεως πληττόμενων επιχειρήσεων,
περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, κατά 75 ημέρες.
Συγκεκριμένα, από την 30η Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλονται οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων (δηλαδή των επιταγών, των
συναλλαγματικών και τα γραμματίων σε διαταγή), κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη
ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις, οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική
εντολή ή έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των
αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.
2, 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (Α΄ 76). Οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι
ΚΑΔ θα συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις, κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020, από
την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις
πληττόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι προβλέψεις αυτές ισχύουν για όλα τα
αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στα
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, εντός ολιγοήμερης προθεσμίας, με
οποιαδήποτε μορφή. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων προβλέπεται ότι θα
πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών
ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος,
προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση
όλων των σχετικών λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρούσας.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται
σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
αποφάσεις της παρ. 1, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις
και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55) από
την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, στην περίπτωση που το σύνολο των αξιογράφων που
αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου κύκλου συναλλαγών τους κατά το
προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από
τις δηλώσεις του ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής εξαιρούνται κομιστές που
ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των
συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Τέλος, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας.
Με το τρίτο άρθρο επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη
2

ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας
τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής. Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα χορηγηθεί σύμφωνα με το
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού-COVID-19», το
οποίο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 19η.3.2020. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι,
το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία, ο
αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προβλέπεται ότι θα
καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο
προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, στο πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ Α.Ε.), στο Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα
αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές
Περιφέρειες (ΥΠε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως
προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το
έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου
βασικού μισθού. Το προαναφερθέν προσωπικό καλείται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να
παρέχει τις υπηρεσίες του για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Έτσι, όπως προαναφέρθηκε, η πρόσθετη αυτή ενίσχυση,
η οποία είναι ακατάσχετη, συνιστά έκτακτη παροχή λόγω της επιδείνωσης των ιδιαίτερων
συνθηκών εργασίας των κατηγοριών προσωπικού αυτού, το οποίο καλείται να προσφέρει τις
υπηρεσίες του υπό τους ανωτέρω όρους. Για τον λόγο αυτό, δεν καταβάλλεται η ενίσχυση
στις περιπτώσεις που το ανωτέρω προσωπικό απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, με
εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.
Mε το πέμπτο άρθρο, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
κρίνεται απολύτως απαραίτητη η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν σε επιχειρήσεις και
φυσικά πρόσωπα, που πλήττονται από τις συνέπειες αυτού, να διευκολυνθούν στην
αποπληρωμή των οφειλών τους και για τον λόγο αυτό παρατείνονται οι προθεσμίες
υποβολής προτάσεων ρύθμισης βάσει των υφιστάμενων νομοθετικών πλαισίων ρύθμισης
οφειλών και η προθεσμία της αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων, για το
χρονικό διάστημα που διαρκεί η έκτακτη αυτή κατάσταση.Ως εκ τούτου, αφενός μεν
χορηγείται παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων ρύθμισης οφειλών και
αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων στο πλαίσιο των νόμων 4469/2017 (Α’
62) και 4605/2019 (Α’52), για χρονικό διάστημα τριών μηνών και αφετέρου αναστέλλεται,
για το ίδιο χρονικό διάστημα, η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο επιτευχθεισών ρυθμίσεων
οφειλών, βάσει των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010, για τους οφειλέτες που
αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19, συμφώνως με τα
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οριζόμενα στην από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές
πράξεις.
Ακολούθως, με τις διατάξεις του έκτου άρθρου αναστέλλεται ή παρατείνεται η
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ήτοι του ν.
4174/2013 (Α΄170), προκειμένου να ανταποκριθεί η Φορολογική Διοίκηση στις έκτακτες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID -19.
Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι έως τις 30.4.2020 αναστέλλεται η κοινοποίηση
πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για
όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής,
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, σύμφωνα με το
άρθρο 11 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
αναστέλλεται η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
46 του ν. 4174/2013. Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι έως τις 31.5.2020 αναστέλλονται οι
προθεσμίες για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με
τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου σχετικά με πληροφορίες,
αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική
Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου. Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι για 60 ημέρες αναστέλλονται οι
προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που λήγουν
από την 11η.3.2020 έως και τις 31.5.2020, ενώ οι προθεσμίες της παρ. 4 και του πρώτου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), που δεν έχουν συμπληρωθεί
από την 20η.3.2020 έως και τις 31.5.2020, εφόσον έως τις 20.3.2020 δεν έχει εκδοθεί η
σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αιτήματος αναστολής, παρατείνονται κατά
60 ημέρες. Περαιτέρω, και με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική
αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες δεν θίγονται, ορίζεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την τροποποίηση των ημερομηνιών
αναστολής και παράτασης των παραγράφων 1, 3, και 4 του προτεινόμενου άρθρου, καθώς
και κάθε άλλης προθεσμίας για την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή
κοινοποίησης οποιασδήποτε πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής,
τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η παραπάνω πρόβλεψη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και να εξασφαλιστεί
η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των φορολογουμένων λόγω της λήψης των
μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τέλος, ορίζεται ότι έως
τις 31.7.2020 παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής
Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν το χρονικό
διάστημα από 11.3.2020 έως και 31.5.2020.
Ακολούθως, με το έβδομο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα διαβίβασης από τα κατά
περίπτωση αρμόδια Υπουργεία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις εταιρίες παροχής πιστώσεων
και στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των απαραίτητων
εξατομικευτικών στοιχείων (ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, αριθμού φορολογικού
Μητρώου και όταν απαιτείται και κωδικού αριθμού δραστηριότητας) των προσώπων, που
λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14-3-2020
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Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (Α΄ 76) και του όγδοου παρ. 1 και ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Η ως άνω αναφερόμενη
διαβίβαση λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των εν λόγω εξατομικευτικών
στοιχείων από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της
υγειονομικής κρίσης στα πληττόμενα πρόσωπα, με τη διευκόλυνσή τους στην αποπληρωμή
των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά με την αναστολή των δόσεων των
ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Από την
παραπάνω ρύθμιση δύνανται να εξαιρεθούν όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν
εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος
εναντίωσης στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr, εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων
ημερών από τη δημοσίευση της υπό κύρωση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.
Με το όγδοο άρθρο, παρέχεται στους εκδότες με μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, έως τις 30.6.2020, παράταση της προθεσμίας δημοσιοποίησης των
ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3556/2007 (Α’ 91) για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2019. Η παράταση αυτή καθίσταται
αναγκαία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
την ικανότητά τους να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στα χρονικά
περιθώρια που τίθενται στον ν. 3556/2007, δηλαδή έως 30.4.2020 και κυρίως λόγω της μη
δυνατότητας ελέγχου τους από τους ορκωτούς ελεγκτές.
Με το ένατο άρθρο ορίζεται ότι, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν δυνάμει των από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’
55) και 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και της από
20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), κρίνεται αναγκαία η
παράταση όλων των προθεσμιών εγγραφής ή διατήρησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική
διαμεσολάβηση. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα
διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων εντός της ίδιας προθεσμίας (ήτοι την 30η.6.2020) για
τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του
πρώτου τριμήνου του έτους 2020. Τέλος, δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών
να παρατείνει τις προθεσμίες αυτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού-COVID-19.
Με το δέκατο άρθρο ορίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής από
τον Φ.Π.Α., που ορίζεται στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο δωρεάς,
και προβλέπεται η έγκριση της σύμβασης δωρεάς από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ'
ύλην αρμόδιο Υπουργό, εφόσον δεν κυρώνεται η εν λόγω σύμβαση με νόμο. Προς τον σκοπό
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της διευκόλυνσης των εμπλεκόμενων μερών και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, λόγω των
αυξημένων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει για τη δημόσια υγεία εξαιτίας
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι δεν
απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία
αποδοχής διενεργείται από τον Υπουργό Υγείας, σύμφωνα με το όγδοο άρθρο της από
14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), αλλά αρκεί η κοινοποίηση των δωρεών αυτών στο Υπουργείο
Οικονομικών.
Με το ενδέκατο άρθρο προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον
καθορισμό κάθε όρου και προϋπόθεσης, καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που σχετίζεται
με τη μερική καταβολή μισθωμάτων στις περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων και
μισθώσεων κύριας κατοικίας, όπως ορίζονται στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
Με το δωδέκατο άρθρο αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την
έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π., η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018,
καθώς και οι προθεσμίες υποβολής των στοιχείων των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η διάταξη προτείνεται, προκειμένου να προσαρμοστούν
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19, δεδομένου του γεγονότος ότι η προθεσμία καταχώρησης των υπόχρεων προσώπων στο
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ήδη σε εξέλιξη. Με τη διάταξη αυτή
διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη αναστολή συνιστά έκτακτο μέτρο λόγω των συνθηκών και
ένεκα τούτου, η σχετική αναστολή των προθεσμιών καταχώρισης των στοιχείων δεν
προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών ανά έτος, της παραγράφου
13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, το οποίο αφορά σε αναστολή για λόγους συντήρησης,
αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας.
Με το δέκατο τρίτο άρθρο παρέχεται ικανός χρόνος διευθέτησης των εκκρεμοτήτων
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ), από τη χρήση των ειδικών καθεστώτων
της τελωνειακής αποταμίευσης και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, διασφαλίζοντας
παράλληλα τη δυνατότητα του Δημοσίου για βεβαίωση των οικείων επιβαρύνσεων. Η
παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ιδίως
δε, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ακώλυτης λειτουργίας της αεροναυπηγικής
βιομηχανίας της χώρας μας.
Με την παρ. 1 του δεκάτου τετάρτου άρθρου τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 1
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020 (Α΄ 76), καθώς κρίνεται αναγκαία η αύξηση της αναλογίας των καταναλωτών ανά
τετραγωνικό μέτρο (από 10 τ.μ. ανά καταναλωτή σε 15 τ.μ. ανά καταναλωτή) εντός των
καταστημάτων πώλησης τροφίμων (σούπερ μάρκετ) προκειμένου να τηρηθούν
αποτελεσματικά τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης,
θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε με
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απόφασή του να επανακαθορίζεται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των ατόμων, καθώς λόγω της γρήγορης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 θα
πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο νομοθέτημα το οποίο ορίζει τις προληπτικές συνθήκες
λειτουργίας των καταστημάτων. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου δίδεται ειδική εξουσιοδότηση
στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εξαιρουμένων Αττικής και Θεσσαλονίκης, να
αποφασίζουν για επιπλέον προληπτικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών με σκοπό τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διατηρώντας παράλληλα την
πρόσβαση των καταναλωτών στα αγαθά.
Με την παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου διευρύνεται ο κατάλογος των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας,
πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια και υποβάλλουν
στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο ημερών από την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου στοιχεία αποθεμάτων τους. Έτσι, οι εν λόγω
επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία αποθεμάτων: (α) για αιθυλική
αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών
παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στην λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο
95% και (β) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19. Η λειτουργία του
κόμβου δήλωσης των αποθεμάτων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη,
βοήθησε τις αρχές να γνωρίζουν τις ποσότητες που υπάρχουν στην χώρα. Ήδη, με
προηγούμενο νομοθέτημα ορίστηκε ότι, οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν στις αρχές
τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες
και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), β) την τοποθεσία
αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα
στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την
έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα
ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Με την παρ. 2
διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών
από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, που υποχρεούνται
να υποβάλλουν δηλώσεις με τις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας
καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους. Περαιτέρω, με την παρ. 3
δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να υποστηρίζει τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στο έργο της, να αιτείται και να λαμβάνει και αυτή τα στοιχεία του μητρώου
που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στην παρ. 4 δίνεται μία περαιτέρω
δυνατότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να μπορεί, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει
συμβάσεις με αντικείμενο την ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του
εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές, ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο
ψηφιακά εργαλεία τόσο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όσο και για την πληροφόρηση
των καταναλωτών. Στην παρ. 5 θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να μπορεί να επανακαθορίζεται τόσο η ανώτατη
ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη όσο και τα είδη των προϊόντων (απολύμανσης, αιθυλικής
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αλκοόλης και αντισηπτικά), τα οποία πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
προϊόντων δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές.
Με το δέκατο έκτο άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που ασκούν
δραστηριότητες λιανικής πώλησης τροφίμων (σούπερ μάρκετ) και ο συνολικός ετήσιος
κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια ευρώ ετησίως, να
αποστέλλουν τα δεδομένα τιμών για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-καταναλωτής. Η εν λόγω πλατφόρμα, ως εφαρμογή
πληροφόρησης των καταναλωτών για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών στα σούπερ μάρκετ,
συνέβαλε στη διασφάλιση του ανταγωνισμού και στη διαφάνεια των τιμών. Κρίνεται
σκόπιμο το εν λόγω παρατηρητήριο να αποτελέσει τον μηχανισμό παρακολούθησης της
αγοράς με μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της κατανάλωσης. Η υποχρέωση της εισαγωγής
δεδομένων από τις επιχειρήσεις θα συμβάλλει στην άμεση διάθεση στοιχείων στο κράτος για
την παρακολούθηση της πορείας του τιμαρίθμου. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η μη υποβολή ή η
υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επισύρει διοικητικό
πρόστιμο ύψους από χίλια έως εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης και κατά περίπτωση. Τέλος, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον
έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου.
Με το δέκατο έβδομο άρθρο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση, κατά τη
διάρκεια της κρίσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19, δομών και δράσεων, όπως ενδεικτικά οι
δράσεις για την Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής και οι δράσεις για την
ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος που περιλαμβάνουν μισθοδοσία εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτών, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, αφενός
καθίσταται δυνατή η πληρωμή του εμπλεκόμενου προσωπικού, αφετέρου διασφαλίζεται η
διατήρηση των απαραίτητων για την κοινωνία εν λόγω δομών και δράσεων. Είναι ευνόητο
ότι η χρηματοδότηση των ως άνω δράσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα συνεχίζεται
υπό την προϋπόθεση της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών.
Στο δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η λήψη ενός μέτρου έκτακτου και
προσωρινού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών από την εμφάνιση
και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, που επέφεραν οι απρόβλεπτες και εξαιρετικές συνθήκες
στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και η συνεπακόλουθη
μη ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων, χορηγείται, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (A’85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020
(A’43), σε όλους όσοι καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν σε περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 μείωση κατά
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Προσέτι, διευκρινίζεται ότι η μείωση κατά ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία
επιλογής ή κατάταξης του εκάστοτε αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία
ασφαλισμένου προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και
προβλέπεται μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο
απασχόλησης Φεβρουάριου και Μαρτίου του έτους 2020. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι στην
περίπτωση που ασφαλισμένος αυτοτελώς απασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας
επιλέξει την εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου
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απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, μειωμένων κατά ποσοστό είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%), ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού
μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει
πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη
ορίζεται ότι προϋπόθεση για τη μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αποτελεί
η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς
απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών σύμφωνα με τα εκδοθέντα ειδοποιητήρια
πληρωμής και η μη επιλογή υπαγωγής στο μέτρο στήριξης που προβλέπει παράταση
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 20.3.2020 ΠΝΠ
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοΐού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68). Κατ’
αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα μέτρο έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα στους
ασφαλισμένους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα
καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η εμφάνιση και η διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως η διαδικασία, ο τρόπος και
ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Στο δέκατο ένατο άρθρο προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών για εργοδότες και εργαζόμενους λόγω της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων, είτε η
επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να καταβάλουν το
επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ορίζει η με αρ.
19040/7.12.1981 Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2020.
Από τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη συνάγεται αφενός ότι ο εργοδότης δύναται να
μεταθέσει τη «δήλη ημέρα» καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, χωρίς να του
επιβληθούν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις, σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ορίζει η
ανωτέρω υπουργική απόφαση, αλλά όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2010 και αφετέρου
ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλει το επίδομα εορτών Πάσχα έως την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία, θα επιβληθούν σε βάρος του οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία κυρώσεις. Περαιτέρω, στο πλαίσιο ισχύος των εκτάκτων μέτρων που ελήφθησαν
και προς αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία και στην αγορά εργασίας με τη
διάταξη του παρόντος άρθρου προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος εορτών
Πάσχα για τους απασχολούμενους στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων, είτε η
επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού-COVID-19. Περαιτέρω, σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
19040/7.12.1981 Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) για τους μισθωτούς των οποίων η εργασιακή
σχέση διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου εκάστου
έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται ολόκληρο, ενώ με την παρ. 3β του άρθρου 1
της ίδιας Υπουργικής απόφασης, προβλέπεται ότι εάν η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε
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ολόκληρο το ανωτέρω διάστημα, ο μισθωτός δικαιούται ως επίδομα ποσό ίσο με το 1/15 του
μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε οκταήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας
της εργασιακής σχέσης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981
Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων που
έχουν ως συνέπεια την αναστολή εργασιακής σχέσης, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει
ρητώς ότι στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις
αναφερόμενες στην ίδια διάταξη επιχειρήσεις – εργοδότες, τίθεται σε αναστολή και η
διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική
περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών
Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με
την παρ. 3β του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης, το χρόνο διάρκειας της
εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Επίσης, προβλέπεται ότι στις ανωτέρω
περιπτώσεις, το επίδομα εορτών Πάσχα, υπολογίζεται βάσει του πράγματι καταβαλλομένου
μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής
σχέσης. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι στην περίπτωση κατά την
οποία, η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες,
ήτοι είτε απασχολουμένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων, η επιχειρηματική
δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε οι οποίες πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, το ποσό του
επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής
σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσουν με
κοινή υπουργική απόφαση ζητήματα, όπως η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του
επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Με το εικοστό άρθρο και στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια
ελέγχων, προβλέπεται η δυνατότητα να διενεργούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα
οι έλεγχοι, από τους υπάλληλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/25-9-2013 ΚΥΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 6965/222/29-5-2019 ΚΥΑ (Β’ 2008), στο πλαίσιο
υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών (όπως ενδεικτικά έλεγχοι επιχορήγησης
επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επανένταξης των ανέργων στην
αγορά εργασίας, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας/αυταπασχόλησης, στεγαστικής
συνδρομής, παροχών ανεργίας, μητρότητας και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας) από
τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η εν λόγω ρύθμιση παρίσταται
αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ευελιξία και να καταστεί δυνατή η
διενέργεια ελέγχων εξ αποστάσεως και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των
δράσεων του ΟΑΕΔ.
Με το εικοστό πρώτο άρθρο ορίζονται θέματα σχετικά με τους ωρομίσθιους
εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), οι
οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα στις ως άνω εκπαιδευτικές δομές του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για συγκεκριμένο αριθμό ωρών
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μηνιαίως, όπως ορίζει η εκάστοτε σύμβασή με τον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, η παύση λειτουργίας
των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ μηδενίζει το μηνιαίο εισόδημά τους με αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η
καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών
δομών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών),
η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η
εξομάλυνση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επιφέρει η ανάγκη για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, η παύση λειτουργίας των
εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 επιφέρει έτι περαιτέρω δυσμενείς οικονομικές
συνέπειες στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, οι οποίοι
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο Συμβάσεων Μαθητείας, οι οποίες
συνάπτονται μεταξύ α) εργοδοτών, β) μαθητών-καταρτιζόμενων και γ) ΕΠΑΣ μαθητείας και
ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Αντίστοιχα, και η παύση λειτουργίας της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών, του ΕΚΕΚ ΑμεΑ
Θεσσαλονίκης και των Κέντρων Προστατευόμενης Εργασίας επιφέρει δυσμενείς οικονομικές
συνέπειες στους μαθητές. Ως εκ τούτου, οι μαθητές-καταρτιζόμενοι των ως άνω
εκπαιδευτικών δομών αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα διαβίωσης. Με τη διάταξη του
άρθρου αυτού προβλέπεται η καταβολή της αποζημίωσης για πρακτική άσκηση στους
μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που ορίζει η
σύμβαση για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Προσέτι, ορίζεται ότι τo
ποσό που αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τον ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, καθώς και το ποσό που υποχρεούτο να
καταβάλει ο εργοδότης, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.
Τέλος, με την παρ. 3 προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος της υπ’ αρ. 92100 Απόφασης
της Διοικήτριας ΟΑΕΔ (Β’ 6107/2018) στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο
Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων στα Κέντρα
Προστατευόμενης Εργασίας για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα. Οι εν λόγω
διατάξεις επιχειρούν να εξομαλύνουν τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που προκαλεί η
εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μαθητές και τα ΑμεΑ.
Σύμφωνα με το εικοστό δεύτερο άρθρο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 110), ώστε να επιτευχθεί η
αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης, η ανάσχεση της ανεργίας και η τελική
κατάρτιση των περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας του προσωπικού. Περαιτέρω, τα
έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών από την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 αποτελούν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση
της διαδικασίας αναθεώρησης και αναμόρφωσης του π.δ. 70/2019 (Α’ 110) και ως εκ τούτου
κρίνεται απαραίτητη η παράταση έναρξης ισχύος του νέου Οργανογράμματος κατά δέκα
μήνες επιπλέον.
Στο εικοστό τρίτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επιπροσθέτως, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας
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και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως οι όροι, οι
προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων που
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής.
Με το εικοστό τέταρτο άρθρο προβλέπεται ότι η διάρκεια της τακτικής επιδότησης
ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας των αυτοτελώς
και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
και του βοηθήματος ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένωνασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης
Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους
2020, παρατείνεται για δύο μήνες στο πλαίσιο στήριξης των ανέργων λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στο εικοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επιπροσθέτως, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων να ρυθμίσει με υπουργική απόφαση ζητήματα όπως οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο
τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων που παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής. Τέλος, προστίθεται τρίτο εδάφιο με το οποίο αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη του
άρθρου αυτού εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος να
συμπεριλαμβάνεται στους Κ.Α.Δ., όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
Με το εικοστό έκτο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ
ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εκτός από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τις συγκεκριμένες προμήθειες και
υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 14 της από 20.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68). Ενόψει της τρέχουσας
συγκυρίας και δεδομένου ότι ο e-E.Φ.Κ.Α, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΠΕΚΑ προσφέρουν υπηρεσίες σε
ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κρίνεται αναγκαίο να δύνανται να
επεκτείνουν άμεσα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή να δημιουργούν και να
εγκαθιστούν ηλεκτρονικές εφαρμογές ή να δημιουργούν νέες πλατφόρμες για την
εξυπηρέτηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού. Προσέτι, χρήζει αναφοράς ότι η εξυπηρέτηση των πλέον ευάλωτων και ευπαθών
ομάδων, είτε μέσω πληροφοριακού συστήματος είτε μέσω εφαρμογών και πλατφορμών
γίνεται μέσω του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση όλων των
επιδομάτων του κράτους. Έτσι, στην παρούσα εξαιρετική περίσταση καθίσταται
επιβεβλημένη η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
των συμπολιτών μας για τα εξής επιδόματα:
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1.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,

2.

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων,

3.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Με το εικοστό έβδομο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διεξαγωγής
προγραμμάτων για εργαζόμενους και ανέργους, που ήδη προβλέπεται για τα προγράμματα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σε προγράμματα και δράσεις
άλλων φορέων, ώστε να συνεχιστεί η υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια των περιορισμών
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Με το εικοστό όγδοο άρθρο επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου που ως
αντικείμενο εργασιών θα έχει τη διερεύνηση κάθε ζητήματος συναφούς με την πορεία
υλοποίησης χρηματικών δωρεών, οι οποίες εισφέρονται στον ειδικό λογαριασμό της ΙΦΕΤ ΑΕ
για την υλοποίηση προμηθειών σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.
Όπως ήδη θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και συγκεκριμένα στο πεντηκοστό όγδοο άρθρο αυτής, η ΙΦΕΤ ΑΕ
αποτελεί φορέα υλοποίησης χρηματικών δωρεών, οι οποίες ως αποδέκτη έχουν το
Υπουργείο Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού Covid-19. Με τα ανωτέρω δεδομένα,
η δια της διατάξεως συστηνόμενη επιτροπή, έχουσα λειτουργική ανεξαρτησία σε σχέση με
το νομικό πρόσωπο της ΙΦΕΤ ΑΕ, αποτελεί εχέγγυο και ασφαλιστική δικλείδα διαφάνειας και
πληρότητας λογοδοσίας της ΙΦΕΤ ΑΕ προς τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με τον τρόπο
αξιοποίησης των χρηματικών δωρεών, υλοποίησης προμηθειών και ειδών αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, και απόδοσης των προμηθειών στις δημόσιες δομές υγείας για την
κάλυψη των άμεσων αναγκών τους σε εξοπλισμό και μέσα προστασίας.
Με το εικοστό ένατο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη της άμεσης ανάγκης σύστασης
και λειτουργίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-2019. Το «Εθνικό
Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Περιστατικών COVID-19» (COVID-19 REGISTRY)
προτείνεται να είναι ένα από τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών του άρθρου 83 του ν. 4600/2019,
η σύσταση και λειτουργία των οποίων αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης
πολιτικών δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική
περίθαλψη, στον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης, και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση
εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. Οι βασικοί σκοποί της
σύστασης και λειτουργίας του COVID-19 REGISTRY συνίστανται: α) στην άμεση και ταχεία
καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Νοσοκομεία Αναφοράς, στα
ειδικά Κέντρα Υγείας της χώρας, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα
επέκτασης χρήσης του, β) στην καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των
κρουσμάτων που θα εντοπιστούν ή και θα παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού. Εκ του νόμου υπεύθυνος επεξεργασίας του COVID-19 REGISTRY,
ως Εθνικού Μητρώου Ασθενών, είναι το Υπουργείο Υγείας. Το COVID-19 REGISTRY θα
λειτουργεί σε συνδυασμό και συγχρονισμό με υφιστάμενα αρχεία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και, ιδίως, θα δύναται να λειτουργεί σε συνδυασμό και συγχρονισμό με το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η σύσταση και λειτουργία του COVID-19 REGISTRY
οφείλει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ρυθμίσεις του άρθρου 83 του ν. 4600/2019
και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – GDPR),
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καθώς και των βασικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων σε στάθμιση με τον
επιδιωκόμενο σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας, ως αυτοί διατυπώνονται: (α) στo από
16.3.2020 κείμενο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
«Statement of the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID19 outbreak», (β) στο από 18.3.2020 κείμενο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα με τίτλο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19», και
(γ) στις από 25.3.2020 Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της διασποράς του
COVID-19 (Monitoring spread of COVID-19).
Περαιτέρω, με το τριακοστό άρθρο επιδιώκεται η δυνατότητα για αυστηρά
προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μεταβολής της χρήσης Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ) ή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των κλινών των δημόσιων νοσοκομείων,
καθώς και των κλινών των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που τελούν υπό
καθεστώς αναγκαστικής δέσμευσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών παροχής
υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό COVID-19.
Με το τριακοστό πρώτο άρθρο διαμορφώνεται διαδικασία κάλυψης όλων των
αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε νησιωτικές περιοχές ανά την επικράτεια για
μεταφορές ασθενών προσβληθέντων από κορωνοϊό COVID-19. Η διάταξη αποσκοπεί στην
κάλυψη όλου του δυνητικού πλήθους διακομιδών ασθενών, ακόμα και σε περιπτώσεις
μαζικότερων μεταφορών από τη νησιωτική προς την ηπειρωτική Ελλάδα, με τη διαμόρφωση
ενός δικτύου συμπραττόντων φορέων, όπως των λιμενικών αρχών, κατάλληλων ιδιωτικών
σκαφών και του ΕΚΑΒ. Παράλληλα ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα οργάνωσης της
διαδικασίας υλοποίησης της διακομιδής, διαμόρφωσης λίστας διαθέσιμων σκαφών προς
οικειοθελή σύμπραξη με πρόβλεψη αποζημίωσης χρήσης και παρεχόμενων υπηρεσιών
πλοήγησης, καθώς και της περίπτωσης ανεπαρκών μέσων ή σταθερά αυξανόμενων αναγκών
για το κρίσιμο χρονικό διάστημα διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επίταξης κατάλληλων
σκαφών για την υλοποίηση της μεταφοράς ασθενών από τη νησιωτική περιοχή στην
ηπειρωτική χώρα με εύλογη αποζημίωση για την επίταξη του σκάφους.
Με το τριακοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται ως κίνητρο προς τους ιατρούς, η
αναγνώριση του χρόνου πρόσληψης των προσλαμβανόμενων ιατρών με τη διαδικασία του
άρθρου 46 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως χρόνου άσκησης στην ειδικότητα, ενόψει της τεράστιας συνεισφοράς των
προσλαμβανόμενων ιατρών με τη συγκεκριμένη διαδικασία στις αναπάντεχες και
απρόβλεπτες υγειονομικές ανάγκες της χώρας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID19. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης και των ειδικευόμενων ιατρών
όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα η
απόφαση τοποθέτησής τους. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών, με τοποθέτηση
στην ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους.
Με το τριακοστό τρίτο άρθρο παρέχεται ως πρόσθετη δυνατότητα για την
προσέλκυση ικανού και πεπειραμένου ιατρικού προσωπικού στις ανοικτές διαδικασίες
πρόσληψης για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα συμμετοχής σε
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αυτές, χωρίς προηγούμενη υποβολή παραίτησής τους από ενεργές θέσεις απασχόλησης,
παρά μόνον κατά τον χρόνο πρόσληψής τους λόγω επιλογής τους στη νέα θέση.
Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο και αποκλειστικά για το οριζόμενο σε αυτήν χρονικό
διάστημα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 διευρύνεται ο σκοπός του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ώστε αυτό να δύναται να υλοποιεί, δεδομένης της
υλικοτεχνικής του επάρκειας σε εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα, διαγνωστικές εξετάσεις σε
περίπτωση νόσου ασθενούς από κορωνοϊό COVID-19. Στις λοιπές παραγράφους ρυθμίζονται
παρεπόμενα ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας εκ μέρους του Ε.ΚΕ.Α. των
αναγκαίων προμηθειών υλικών και αντιδραστηρίων, πρόσληψης προσωπικού και έκτακτης
επιχορήγησής του για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο συστήνεται για το αποκλειστικά οριζόμενο στη
διάταξη αυτή χρονικό διάστημα, ήτοι από τη δημοσίευση της υπό κύρωση Π.Ν.Π. έως και τις
30.6.2020, ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών, που δεν ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19. Ρυθμίζονται περαιτέρω ειδικά διαδικαστικά ζητήματα τοποθέτησής
τους στις δομές υγείας καθώς και κίνητρα για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο εθελοντικό
πρόγραμμα. Με τη δεύτερη παράγραφο του ως άνω άρθρου χορηγείται εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών για την πρόβλεψη των όρων
λειτουργίας του προγράμματος, των προϋποθέσεων συμμετοχής, της διαδικασίας συλλογής
δεδομένων των συμμετεχόντων, του αρμόδιου οργάνου επιλογής τους, καθώς και κάθε
συναφούς λεπτομέρειας για την εφαρμογή του παρόντος. Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο
προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης με την επωνυμία
«Αρχείο Συμμετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αναγκών
υγείας λόγω COVID-19», προβλέπονται τα αναγκαία δεδομένα που συλλέγονται προς τον
σκοπό υλοποίησης του εθελοντικού προγράμματος, καθορίζεται το Υπουργείο Υγείας ως
Υπεύθυνος επεξεργασίας και κατονομάζονται λοιποί συναρμόδιοι φορείς ως αποδέκτες των
δεδομένων του. Περαιτέρω, προβλέπονται τα βασικά δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Με το τριακοστό έκτο άρθρο και αποκλειστικά για το αναφερόμενο χρονικό
διάστημα, δεδομένης της ανυπαρξίας εγκεκριμένου φαρμάκου για την αντιμετώπιση της
πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, θεσπίζεται διαδικασία εξαιρετικού και
κατεπείγοντος πλαισίου για την φαρμακευτική αντιμετώπιση νοσούντων λόγω του
κορωνοϊού COVID-19. Το προτεινόμενο πλαίσιο αποσκοπεί στην ταχεία λήψη της εκάστοτε
κρινόμενης θεραπείας, από τις αρμόδιες ειδικές επιστημονικές επιτροπές που έχουν
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, ήτοι την Εθνική Επιτροπή προστασίας της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την Ειδική Επιτροπή επιστημόνων Λοιμωξιολόγων, ώστε
αυτή να οριστεί ως μη εγκεκριμένη, πλην όμως κατά παρέκκλιση ενδεικνυόμενη
φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης των
δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, και χορηγείται η δυνατότητα όχι μόνο
διαρκούς αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τα εκάστοτε νεώτερα επιστημονικά δεδομένα αλλά
και επαναπροσδιορισμού τους. Προβλέπεται, εν κατακλείδι, η δυνατότητα χορήγησης
εγκεκριμένων για άλλη ένδειξη φαρμάκων «εκτός εγκεκριμένης ένδειξης», με τις
προτεινόμενες από τις άνω επιστημονικές επιτροπές «ενδείξεις» και δοσολογικά σχήματα σε
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ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
αναλυτικά στην διάταξη.
Στο τριακοστό έβδομο άρθρο ορίζεται διαδικαστικά ο τρόπος χορήγησης εκ μέρους
του θεράποντος ιατρού του φαρμάκου εκτός συγκεκριμένης ένδειξης στο «Σύστημα
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) και καθορίζονται όλες οι αναγκαίες ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις
έγγραφης συναίνεσης ασθενούς ή συγγενών του, δήλωσης του ιατρού για την αναγκαιότητα
της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγησης του φαρμάκου και έγκρισης του Διευθυντή της
Κλινικής του Νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο. Επίσης, ορίζονται ζητήματα
καταγραφής των συγκεκριμένων χορηγήσεων και της λειτουργίας Μητρώου Καταγραφών
χορήγησης φαρμάκων, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 καθώς και των συναφών προς τα ανωτέρω συμπράξεων των θεραπόντων ιατρών
και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) προς τον σκοπό της φαρμακοεπαγρύπνησης.
Με το τριακοστό όγδοο άρθρο και αποκλειστικά για το αναφερόμενο χρονικό
διάστημα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζεται ειδική
διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα
φάρμακα για πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
και συγκεκριμένα των διατάξεων της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 Υπουργικής
Απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας πρώιμης
πρόσβασης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» (παρηγορητική χρήση). Στις διατάξεις του εν
λόγω άρθρου ορίζονται όλες οι επιμέρους παρεκκλίσεις από την ήδη υφιστάμενη διαδικασία
για τις φαρμακευτικές εταιρείες, τον ΕΟΦ και κάθε συμπράττοντα δημόσιο φορέα σε σχέση
με την ένταξη των ασθενών και τη γνωστοποίηση χορήγησης φαρμάκου.
Με το τριακοστό ένατο άρθρο ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα για την εκτέλεση
των συνταγών που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε
νοσούντες από COVID-19 και καθιερώνεται ως ασφαλιστική δικλείδα η υποχρέωση φύλαξης
των αποζημιούμενων σχετικών συνταγών επί διετία χωρίς να απαιτείται έγκριση
αποζημίωσης πριν τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, διευκρινίζεται
η διαδικασία υλοποίησης έκτακτων εισαγωγών που απαιτούνται για την εφαρμογή της
χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.
Με το τεσσαρακοστό άρθρο εισάγονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), των οποίων η
έναρξη εκτέλεσης είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημοσίων
φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται
μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, καθώς επιταχύνεται η υπογραφή
της σύμβασης μετά την απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, έντυπη ή ηλεκτρονική, στην οποία να
αναφέρει ότι δεν συντρέχει νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του, ότι πληροί όλα τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής και ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός
προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Η ως άνω προθεσμία
παρατείνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης
έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω της
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αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ η μη εμπρόθεσμη
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του
αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από
αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.
Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο εισάγεται ρύθμιση για το προσωπικό των
κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117),
ώστε να παραμείνουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι τη δημοσίευση του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέχρι τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών
Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α’ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας καταλαμβάνει, από την
ημέρα δημοσίευσης του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.
Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων
με τηλεδιάσκεψη και δια περιφοράς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι
σήμερα η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν μόνο για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
με αποτέλεσμα να υφίσταται κενό για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου. Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως σκοπό να καλύψει το σχετικό νομοθετικό κενό.
Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο εισάγονται απαραίτητες ρυθμίσεις για τη
συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη
διάρκεια της λήψης μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι έως 31.5.2020, η δια περιφοράς σύγκληση των
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου
(1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου, αντί των δύο τρίτων που ισχύει σήμερα, σε μία
προσπάθεια άμεσης και ταχείας σύγκλησης των συλλογικών αυτών οργάνων, προκειμένου
να καθίσταται ευχερής η λήψη αποφάσεων.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι με απόφαση Δημάρχου είναι δυνατόν να καθιερώνονται
εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό
υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης
λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, και να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για
ορισμένες υπηρεσίες, κλάδουε ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή
από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο,
καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. Οι
αποφάσεις των περιπτώσεων αυτών αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και
εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διάδοσης
κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης.5.2020.
Με την παρ. 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις από 14.3.2020 και 20.3.2020
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου προς άρση ερμηνευτικών δυσχερειών που ενδέχεται να
ανακύψουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι οι Σύνδεσμοι που δημιουργήθηκαν αυτοδίκαια στους
νέους δήμους του ν. 4600/2019 (Α’ 43) είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και
δράσεων που εκτελούνταν από τα νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις
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υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, με ισχύ που ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν.
4600/2019. Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης
των προγραμμάτων.
Με την παρ. 5 διασφαλίζεται η λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης και η λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των
λειτουργικών τους αναγκών από 01.3.2020 έως 30.6.2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους
ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως της
πλήρωσης του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παράγραφο
αυτή, δεν λογίζεται επιχορήγηση. Εφόσον οι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα
ενίσχυσης, υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένο αίτημα έκτακτης
επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ως έναντι δικαιουμένων
επιχορηγήσεων. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ ισόποσες δόσεις από
τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που
απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι εκτελεστές από την
έκδοσή τους, χωρίς να απαιτείται η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Ομοίως, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από 01.3.2020 έως 30.6.2020, οι Δήμοι,
με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το
προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως μη εξειδικευμένων πιστώσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Οι διατάξεις του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη διαδικασία αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού, εφαρμόζονται αναλόγως. Περαιτέρω, οι Δήμοι δύνανται, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) με έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν
διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση
παρακρατείται σε δεκαοκτώ ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Με την παρ. 6 λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η λήψη μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως
31.5.2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις μήνες από τη λήξη τους.
Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται ότι με απόφαση Δημάρχου και ειδικώς για το από
23.3.2020 έως 30.6.2020 χρονικό διάστημα, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν.
4354/2015 (Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς
και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για
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την κάλυψη των αναγκών που ανέκυψαν από την ανάθεση στη Δημοτική Αστυνομία της
αρμοδιότητας ελέγχου του μέτρου του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών (ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π οικ 20036/Β’ 986).
Με το τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο σκοπείται η αντικατάσταση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017 (Α’ 201) σχετικά με το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευρύνονται οι σκοποί των ειδικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων των ΟΤΑ, των Συνδέσμων τους και του συνόλου των νομικών τους προσώπων
και, πέραν των έργων βασικής υποδομής, εισάγονται για πρώτη φορά καινοτόμοι άξονες, οι
οποίοι απηχούν την κρατούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία. Νέους σκοπούς αποτελούν η
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή έργων, ιδίως στους
τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και
για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας
υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Προκειμένου να εκτελεστούν οι σκοποί του προγράμματος, εισάγονται δύο
χρηματοδοτικά εργαλεία: α) η συνομολόγηση δανείων μεταξύ του δικαιούχου ΟΤΑ,
Συνδέσμου ή νομικού προσώπου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν
απόφασης ένταξης και β) η άμεση χρηματοδότηση του δικαιούχου σε έκτακτες και
κατεπείγουσες περιπτώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν απόφασης
επιχορήγησης. Για τη δεύτερη περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών συνάπτει δάνειο με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί του προγράμματος σε άξονες προτεραιότητας και
καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των
αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων της έκτακτης
χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά
χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
Περαιτέρω, με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία της έκτακτης χρηματοδότησης. Η
χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου
αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή
προστασίας της δημόσιας υγείας ή σε εκτέλεση δράσεων κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων
και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη
που διαπιστώνεται με αυτήν.
Για την ένταξη των πράξεων στο πρόγραμμα και για την παρακολούθηση της ορθής
εκτέλεσής του συγκροτούνται επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης, οι οποίες
εγγυώνται την αναγκαιότητα των προς ένταξη έργων και την πρόοδο υλοποίησης τους.
Με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών και πλέον στις
αρμοδιότητες της ανήκουν:
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α) η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του
προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) η υποστήριξη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων
φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και η υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση
των
ειδικών
προγραμμάτων
που
χρηματοδοτούνται
από
εθνικούς
ή
συγχρηματοδοτούμενους πόρους.
γ) η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4314/2014 και του άρθρου 213
του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Στο τεσσαρακοστό έκτο άρθρο διευκρινίζεται ότι η αναστολή των προθεσμιών που
προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 5 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4683/2020 (Α΄ 83), δεν αφορά σε διαδικασίες προσλήψεων και επιλογής διευθυντικών
στελεχών στο δημόσιο δεδομένου άλλωστε ότι αυτές διεξάγονται στις περισσότερες
περιπτώσεις ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού
ορισμένου χρόνου, που μέχρι σήμερα υποβάλλονταν είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τους χωρίς τη φυσική παρουσία των υποψηφίων και
με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να περιορισθεί στο ελάχιστο η μετακίνηση των ενδιαφερομένων
για την υποβολή των αιτήσεων ή των ενστάσεων. Επίσης, παρέχονται και διευκολύνσεις
στους υποψηφίους ως προς την αναζήτηση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών τους όσο
διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς όμως
να θίγονται, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο επιχειρείται να δημιουργηθούν, εντός των
Δομών φιλοξενίας της παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), συνθήκες που
επιτρέπουν την ασφαλέστερη διαμονή και την παροχή ευκολιών στους διαμένοντες εντός
αυτών για τον εφοδιασμό τους με είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, καθορίζεται σαφώς ότι η
αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών
πρώτης ανάγκης ανήκει στον Δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο
προαναφερθείς χώρος. Παράλληλα, θεσμοθετείται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου να καθορίζεται η
διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν
στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει λάβει σειρά μέτρων
πρόληψης μετάδοσης του ιού μεταξύ των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης της
χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται και η ένταξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών,
κλάδων ή ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης στη διάταξη της παρ. 5
του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
προκειμένου οι αιτήσεις τους να εξετάζονται από τον Διευθυντή κάθε Καταστήματος. Το
πρόβλημα της υποστελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης είναι δεδομένο και ως εκ
τούτου η παρουσία των υπαλλήλων σε αυτά αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επιπλέον, δίδεται
και η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής να ανακαλεί τυχόν
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χορηγηθείσες άδειες λόγω ακριβώς των εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών που επικρατούν
λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο προτείνονται για τη διασφάλιση της
διαγνωστικής, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής φροντίδας των υπαλλήλων που
εργάζονται στην Εξωτερική Υπηρεσία εκτός ΕΕ του Υπουργείου Εξωτερικών και ενδέχεται να
προσβληθούν από τον κορωνοϊό COVID – 19, οι εξής ρυθμίσεις: (α) κάλυψη των δαπανών
που ενδέχεται να προκληθούν λόγω κορωνοϊού COVID-19 μέσω των προξενικών εισπράξεων,
(β) πρόβλεψη να καλυφθούν εξαιρετικά υψηλές ως προς το ύψος δαπάνης διαγνωστικές,
ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές πράξεις περίθαλψης, χωρίς επαχθή οικονομική
επιβάρυνση του υπαλλήλου, (γ) συμμετοχή του υπαλλήλου, κατόπιν εκκαθαρίσεως των
δαπανών από τον ΕΟΠΠΥ, σε ποσό που θα ανέρχεται στο ποσοστό που θα όφειλε να
καταβάλει ως εάν εργαζόταν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, όπως κάθε
ασφαλισμένος εργαζόμενος εντός της χώρας. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εξωτερικών να καταρτίζει με Υπουργική Απόφαση τον κατάλογο των χωρών εκτός
ΕΕ, όπου λειτουργεί Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας
υγείας σε πολύ υψηλές τιμές, σε συνδυασμό με την πορεία εμφάνισης, διάδοσης ή
περιορισμού του ιού. Μέχρι την κατάρτιση του ως άνω καταλόγου, η ρύθμιση εφαρμόζεται
σε όλες τις Αρχές.
Με το πεντηκοστό άρθρο ορίζεται ότι κατόπιν της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), κατ’ εφαρμογή της περ. στ΄ του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), απαγορεύτηκε
προσωρινά με την με υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
956) και η διαμονή των φοιτητών και λοιπών δικαιούχων στις εστίες των Α.Ε.Ι. προκειμένου
να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Πλην όμως υπάρχουν
ορισμένες κατηγορίες διαμενόντων στις εστίες των Α.Ε.Ι, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν
κατοικία ή άλλο χώρο προσωρινής διαμονής, όπου να δύνανται να μεταβούν για όσο χρονικό
διάστημα ισχύει το εν λόγω μέτρο (π.χ. φοιτητές ορφανοί από τους δύο γονείς, αλλοδαποί
φοιτητές). Για τον λόγο αυτό απαιτείται το κράτος να μεριμνήσει για τη στέγαση των ως άνω
εξαιρετικών περιπτώσεων σε τουριστικά καταλύματα της παρ. 4 της με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.
20035/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Α΄987). Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ., ως αρμόδιος
φορέας για την κάλυψη των σχετικών δαπανών στέγασης των φοιτητών και λοιπών
προσώπων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ως άνω προβλήματος, αλλά και της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να συνάψει δημόσια
σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών στέγασης
των ως άνω εξαιρετικών περιπτώσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης εθνικής διάταξης περί
δημοσίων συμβάσεων.
Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο προβλέπεται ως έκτακτο μέτρο και αποκλειστικά
για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),
σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), λόγω άμεσου κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι. διενεργείται
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να επιλέξουν
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ένα επιπλέον ηλεκτρονικό διδακτικό σύγγραμμα (ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο), εφόσον το
διδακτικό σύγγραμμα που επιλέγουν για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο
μάθημα του προγράμματος σπουδών τους είναι σε έντυπη μορφή. Το εν λόγω μέτρο κρίνεται
απολύτως αναγκαίο λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων
διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για λόγους πρόληψης και λήψης μέτρων για την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Στο πεντηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται ότι για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
τελούν σε καθεστώς ολικής ή μερικής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, αναστέλλεται
η διαδικασία προσδιορισμού, έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων σχετικά με την απόδοση
της κράτησης του 7% επί του εισοδήματος των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι.
που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικά ή μέσω εταιρίας.
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η εν λόγω διαδικασία είναι εξαιρετικά
δυσχερής να εφαρμοστεί στην πράξη και τα Α.Ε.Ι. καλούνται για πρώτη φορά να εφαρμόσουν
τις σχετικές διατάξεις. Η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων που αποστέλλονται από την
Α.Α.Δ.Ε., ο προσδιορισμός των ποσών και η προετοιμασία έκδοσης και κοινοποίησης των
πράξεων απαιτεί τη συμμετοχή σημαντικού μέρους του διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.,
αλλά και πολλές συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη λήψη των σχετικών
αποφάσεων, γεγονός που καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερές υπό τις ήδη διαμορφωθείσες
συνθήκες λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (μείωση προσωπικού,
μερική λειτουργία διοικητικών υπηρεσιών κλπ). Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η
αναστολή της διαδικασίας προσδιορισμού και έκδοσης των πράξεων, αλλά και η απαλλαγή
από οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη των διοικούντων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. για όσο χρονικό
διάστημα ισχύει η αναστολή.
Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο ορίζεται ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του
COVID-19 και της λήψης των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθούν η στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης, είναι απολύτως επιβεβλημένη η παράταση έως τις 31.5.2020, της
προθεσμίας υποβολής χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο.
Στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο λόγω της υφιστάμενης κατάστασης, στο πλαίσιο των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα
τη διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου στην
υφιστάμενη συγκυρία, κρίνεται σκόπιμη η παράταση ή αναστολή προθεσμιών
πολεοδομικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα:
Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην παράταση, έως και τις 31.12.2020, της
καταληκτικής ημερομηνίας ισχύος των οικοδομικών αδειών, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος
(Δ’ 795), δηλαδή των περιπτώσεων που έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην
περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
Η δεύτερη παράγραφος αφορά στην παράταση της προθεσμίας της ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι 8.8.2020 (αντί της 8ης.5.2020) για
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δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον ν.
4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.
Ομοίως, η τρίτη παράγραφος αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 για περίοδο έξι μηνών.
Με την τέταρτη παράγραφο για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις
οικοδομικές άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 42 του ν.
4495/2017, η ισχύς των οποίων λήγει στο διάστημα από 1.3.2020 έως και 30.6.2020, δίδεται
παράταση της ισχύς τους έως και την 30η.9.2020.
Με την πέμπτη παράγραφο παρατείνονται έως και την 30η.9.2020 οι προθεσμίες
αναθεώρησης άδειας μετά από της λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων
ετών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 και του ενός
έτους της περ. δ της ιδίας παραγράφου σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα
από 1ης.3.2020 έως και 30.6.2020.
Με την έκτη παράγραφο αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης.3.2020
και 30.6.2020 οι προθεσμίες των τριάντα ημερών που προβλέπεται στην περίπτωση α` της
παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και των τεσσάρων μηνών του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αναστολή
λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση
προβλημάτων στην τροφοδοσία εταιρειών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων,
καθώς και στον τομέα της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης τροφοδοσίας της χώρας με
υγρά και αέρια καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ., με την προτεινόμενη ρύθμιση
προβλέπεται ότι θα είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των εκτάκτων μέτρων προμήθεια από
τις ανωτέρω επιχειρήσεις υλικών και ανταλλακτικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την
αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. Αυτά είναι
ενδεικτικώς ανταλλακτικά μηχανημάτων, εργαλεία συντήρησης, υλικά πυρόσβεσης,
αντιδραστήρια χημικών αναλύσεων, διάφορα αναλώσιμα, μηχανογραφικός εξοπλισμός, ήτοι
ακόμα και από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που τυχόν εμπίπτουν στις ισχύουσες
περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Περαιτέρω, προβλέπεται και η
διαδικασία με την οποία θα είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση εξυπηρέτηση αποκλειστικά και
μόνο του σχετικού υποβληθέντος αιτήματος από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
Με την παρ. 2 του άρθρου εισάγεται υποχρέωση άμεσης εφαρμογής των
Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου για την παροχή στους Καταναλωτές
της δυνατότητας χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και
άλλων κατάλληλων μέσων, κατά τις διαδικασίες υποβολής προσφοράς για την παροχή
υπηρεσίας Προμήθειας, για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης προμήθειας, καθώς και
για τη διάθεση προς τους καταναλωτές οποιουδήποτε τυποποιημένου υλικού καταρτίζει ο
προμηθευτής, της σύμβασης προμήθειας και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Αντίστοιχες
προβλέψεις εισάγονται και για την αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης, καθώς και για την
εξόφληση αυτών.
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Η σχετική παρέμβαση στις διατάξεις του ν. 4001/2011 και η συνακόλουθη
προσαρμογή των Κωδίκων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ώστε να
είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές η χρήση των ανωτέρω τεχνολογιών, ειδικά υπό την
παρούσα κρίσιμη συγκυρία, κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση των καταναλωτών
ιδίως κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την εξόφληση των λογαριασμών
κατανάλωσης.
Περαιτέρω, τα έκτακτα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και τις
εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να αναστείλουν την
υλοποίηση των σχετικών έργων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εισαγωγή ρύθμισης με σκοπό την
παράταση, για εύλογο χρόνο, των προθεσμιών που διέπουν τους σταθμούς αυτούς, τόσο
κατά τη φάση αδειοδότησης και θέσης αυτών σε λειτουργία, όσο και για τη διατήρηση της
τιμής αναφοράς που τους διέπει. Η παράταση είναι απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση
των έργων, τη λειτουργία και δυνατότητα πρόβλεψης εκ μέρους της αγοράς και συμβάλλει
στη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος υπό τις παρούσες συνθήκες.
Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται παράταση των σχετικών
προθεσμιών που εντοπίζονται στο νόμο και συνδέονται με την αδειοδοτική και πραγματική
ωρίμανση των έργων αυτών ή με τις τιμές αναφοράς τους σε τρεις «ταχύτητες», αναλόγως
της εγγύτητας του πέρατος της προθεσμίας με την παρούσα περίοδο και τη συνακόλουθη
αναστολή της δραστηριότητας: εξάμηνη παράταση για τις προθεσμίες ή άδειες που λήγουν
μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, τετράμηνη παράταση για όσες λήγουν μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και δίμηνη για τις λοιπές, μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Δίμηνη παράταση
δίνεται επίσης και σε όσους στην παρούσα φάση υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητικές
επιστολές στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.
Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο προτείνεται η αντιμετώπιση του κατωτέρω
προβλήματος με νομοθετική πρωτοβουλία: Τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί πολλά
αιτήματα στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.), από πελάτες του
συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου, των κατηγοριών Β2Β (ταξιδιωτικά
πρακτορεία) αλλά και Β2C (μεμονωμένοι επισκέπτες) για ακύρωση των ηλεκτρονικών
κρατήσεων εισιτηρίων, που έχουν εκδοθεί με μειωμένη τιμή και πρέπει να χρησιμοποιηθούν
έως την 31η.3.2020, λόγω της προσωρινής ματαίωσης ή μετάθεσης ημερομηνιών ομαδικών
ή ατομικών επισκέψεων στην Ελλάδα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η
ακύρωση εισιτηρίων, η αλλαγή ημερομηνίας καθώς και η επιστροφή χρημάτων δεν
προβλέπονται, παρά μόνο εάν ο χώρος επιλογής δεν είναι επισκέψιμος για λόγους ανωτέρας
βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, επισκέψεις αρχηγών κρατών κ.α.). Επίσης, στην κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία
καθορίζονται οι τιμές των εισιτηρίων, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης εισιτηρίων που
εκδόθηκαν με μειωμένη τιμή πέραν της 31ης Μαρτίου κάθε έτους. Έτσι, προτείνεται, ειδικά
για το έτος 2020, να επιτρέπεται η χρήση των εισιτηρίων (μεμονωμένων και ενιαίων)
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που εκδόθηκαν έως τις 31
Μαρτίου 2020, με μειωμένη τιμή, πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας. Η προσπάθεια
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, στο πλαίσιο της οποίας ανεστάλη
προσωρινά η λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων,
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συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Όμως οι αιτήσεις ακύρωσης είχαν προηγηθεί της έκδοσης των
κανονιστικών πράξεων (ΠΝΠ και ΚΥΑ ή ΥΑ) αντιμετώπισης της κατάστασης, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν αιτήσεις ακύρωσης για ημέρες κατά τις οποίες οι προαναφερόμενοι χώροι ήταν
ανοικτοί για το κοινό.
Στο πεντηκοστό έβδομο άρθρο επιλύεται το εξής ζήτημα: Το Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την έγκριση, από
την τριμελή Υπουργική Επιτροπή της ΠΥΣ 33/ 2006, προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Οι υπάλληλοι αυτοί είναι απολύτως
απαραίτητοι για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου για την είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, ενός
μέτρου που έχει αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους
επισκέπτες και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και
συνακόλουθα στην αύξηση των εσόδων. Οι συμβασιούχοι, χρειάζονται επίσης για την
υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας του νέου συστήματος επιχειρησιακών διαδικασιών (ERP)
του Τ.Α.Π., που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από τον προσεχή Ιούλιο και το οποίο
αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή και αναβάθμιση του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας του Τ.Α.Π.,
ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Τέλος, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα
υποστηρίξουν την παραγωγική λειτουργία των πωλητηρίων του Τ.Α.Π., των οποίων αυτή την
περίοδο επιχειρείται η επέκταση και ο εμπλουτισμός των πωλητέων ειδών τους,
προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις και συνεπώς και τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου.
Λόγω των επιπτώσεων των έκτακτων και αυστηρών μέτρων καταπολέμησης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, υπάρχει ο κίνδυνος να
μην ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες προσλήψεων των υπαλλήλων με σύμβαση
εργασίας ΙΔΟΧ. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ακώλυτη συνέχιση της προσπάθειας
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Τ.Α.Π., προτείνεται η με νόμο παράταση των
συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, που είναι ενεργές σήμερα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης των νέων
συμβασιούχων. Η ως άνω διαδικασία δεν θα διαρκέσει πέραν της 30ης Οκτωβρίου 2020 και
με την προϋπόθεση ότι έως την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο χρόνος
συνεχούς απασχόλησης εκάστου συμβασιούχου είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων
μηνών.
Με το πεντηκοστό όγδοο άρθρο επιδιώκεται η παράταση της θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία λήγει την 30η.3.2020,
ενόψει των μέτρων που προβλέφθηκαν λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο προήλθε από
μετονομασία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ν. 2524/1997 (Α’183), όργανα διοίκησης του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του. Το
διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και δέκα
ακόμα μέλη, εκ των οποίων ένα προτείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενόψει της λήξης της θητείας της παρούσας
διοίκησης την 30η.3.2020 και, δεδομένου ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
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απαιτείται προηγούμενη έγκριση της υπουργικής απόφασης διορισμού του νέου Προέδρου
από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και η υπόδειξη των
προερχόμενων από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μελών που
θα συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνεται η παράταση της θητείας του
διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ι.Π., προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία μετά
τη λήξη των επειγόντων μέτρων που έχουν επιβληθεί.
Με το πεντηκοστό ένατο άρθρο επιδιώκεται η παράταση της θητείας των
διοικητικών οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που λήγουν το
προσεχές χρονικό διάστημα, ενόψει των μέτρων που προβλέφθηκαν λόγω της εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με το ν.
1218/1981 (Α’289), το Ε.Ε.Τ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο
μετέχουν, μεταξύ άλλων, τέσσερα μέλη εκλεγόμενα, ανά ένα αντιστοίχως, από έκαστο τμήμα
του Επιμελητηρίου και τρία μέλη εκλεγόμενα ανεξαρτήτως τμήματος, άπαντα, δε, τα
προαναφερόμενα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του φορέα. Επιπλέον, στο
Ε.Ε.Τ.Ε. λειτουργούν τρεις επιτροπές κατάταξης και κρίσης, δύο πρωτοβάθμιες και μία
δευτεροβάθμια, εκάστη των οποίων αποτελείται από οκτώ μέλη, τα οποία εκλέγονται με
ισάριθμους αναπληρωτές από τις συνελεύσεις των τμημάτων. Ενόψει της λήξης της θητείας
της παρούσας διοίκησης την 14η.05.2020 και, δεδομένου ότι οι εκλογές για τις επιτροπές
κατάταξης και κρίσεων επρόκειτο να διεξαχθούν στις 22.03.2020 και η Γενική Συνέλευση στις
30.03.2020, προτείνεται η παράταση της θητείας του Δ.Σ. του Ε.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να
ακολουθηθεί η κατά νόμο διαδικασία μετά τη λήξη των επειγόντων μέτρων περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού-COVID-19 που έχουν επιβληθεί.
Με το εξηκοστό άρθρο ρυθμίζονται θέματα για τη θητεία των διοικητικών
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των
ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από
την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου έως και την
έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα προληπτικά
μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Έτσι η
θητείες αυτές παρατείνονται και λήγουν έναν μήνα μετά από την άρση της ισχύος των ως
άνω έκτακτων μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, λήγουν στις 30.6.2020.
Με το εξηκοστό πρώτο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έχει προκύψει στα
υφιστάμενα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των
Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, των οποίων η
θητεία λήγει κατά την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Μεταξύ των έκτακτων
μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19, ήταν και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, με αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η
πλειονότητα των ως άνω Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων έχουν τουλάχιστον 20
ιδρυτικά μέλη και πολλοί εξ αυτών εκατοντάδες, ορισμένοι δε και πάνω από χίλια, να μην
είναι δυνατή η διενέργεια γενικών συνελεύσεών, προκειμένου να εκλέξουν τα διοικητικά και
εποπτικά συμβούλια που συνιστούν τα όργανα διοικήσεώς τους. Ταυτόχρονα, λόγω του
μεγάλου αριθμού των μελών των ως άνω φορέων, είναι πρακτικά αδύνατη η διενέργεια
γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη. Επειδή εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσον
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οι συνθήκες ανωτέρας βίας που επικρατούν λόγω της πανδημίας οδηγούν σε παράταση της
θητείας των μελών των υφισταμένων διοικήσεων, κρίνεται απαραίτητο, προς άρση κάθε
αμφιβολίας, να παραταθεί η θητεία των μελών των υφισταμένων διοικητικών συμβουλίων
και εποπτικών συμβουλίων των φορέων αυτών μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
Με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με
την ηπειρωτική χώρα και μεταξύ τους, μέσω της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου
της ακτοπλοΐας που πλήττεται σημαντικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
των μέτρων που ελήφθησαν σχετικά με την απαγόρευση μεταφοράς επιβατών με πλοία προς
τα νησιά της χώρας. Για τον λόγο αυτό, προκρίνεται η μέχρι την 30η.4.2020 θεσμοθέτηση
ενός ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, μέσω της
ενεργοποίησης διαδικασίας εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο. Λόγω του
επείγοντος της κατάστασης και της προσωρινότητας του μέτρου, προβλέπεται ότι η υπόψη
διαδικασία θα διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, ενώ
δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών από την δημοσίευση της υπό
κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο παρέχεται ένα πλήρες και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων
που αποσκοπούν στη στήριξη των ναυτικών του ακτοπλοϊκού κλάδου λόγω της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της δραματικής μείωσης της κίνησης προς τα ελληνικά νησιά.
Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά των γενικότερων κυβερνητικών μέτρων για την
προστασία των εργαζομένων και εξειδικεύονται για τον ναυτεργατικό χώρο με σκοπό την
πληρέστερη και πιο εξειδικευμένη προστασία των ναυτεργατών έναντι των επιλογών των
πλοιοκτητών αναφορικά είτε με τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας είτε
την προσωρινή μη εκτέλεση των δρομολογίων τους. Επίσης, προβλέπεται ότι τα θεσπιζόμενα
μέτρα επεκτείνονται και στους ομοίως πληττόμενους κλάδους των επαγγελματικών
αλιευτικών και τουριστικών πλοίων. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται το ειδικό διαδικαστικό
καθεστώς χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους ναυτικούς μέσω του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου και του Οίκου Ναύτου, ενώ προβλέπεται και η προσωρινή επέκταση
της χειμερινής σύνθεσης πληρωμάτων των ακτοπλοϊκών πλοίων μέχρι την 30η.4.2020.
Με το εξηκοστό τέταρτο άρθρο παρατείνονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών όλα
τα αποδεικτικά ικανότητας των Ελλήνων ναυτικών, τα οποία, λόγω της Διεθνούς Σύμβασης
STCW ’78, έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 30η.6.2020. Το μέτρο αυτό κρίνεται
απολύτως αναγκαίο δεδομένου ότι οι ναυτικοί υπηρετούν και σε ποντοπόρα πλοία για τα
οποία δεν υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα ανταπόκρισης της ελληνικής Ναυτιλιακής
Διοίκησης, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, να πραγματοποιήσει τις ειδικές
διαδικασίες της Σύμβασης και να χορηγήσει έγκαιρα τα εν λόγω αποδεικτικά. Με τον τρόπο
αυτό, αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής των πλοών των πλοίων στο εσωτερικό και εξωτερικό
εξαιτίας έλλειψης προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε αυτά. Επίσης, αντίστοιχη
δυνατότητα παρέχεται και στην εκ μέρους των Ελληνικών Αρχών αναγνώριση των
αποδεικτικών και διπλωμάτων αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική
σημαία.
Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο θεσμοθετείται ένα πλαίσιο για την παροχή εξ
αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από το σύνολο των
Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα προβλήματα που
προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και
των υπολοίπων Δημοσίων Σχολών Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης εξαιτίας του κορωνοϊού
COVID-19. Με την εισαγωγή της ρύθμισης, αποτρέπεται η επαπειλούμενη απώλεια του
τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου για τους σπουδαστές και σπουδάστριες των ΑΕΝ, λόγω του
μεγάλου αριθμού των μη πραγματοποιηθεισών διδακτικών ωρών, όπως καθορίζονται από
τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης επί πλοίου για τους
σπουδαστές και σπουδάστριες που με την συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα
θεμελιώσουν το σχετικό δικαίωμα. Επιπλέον, η προτεινόμενη διάταξη παρέχει τη
δυνατότητα στις Σχολές μετεκπαίδευσης και κατάρτισης εμπορικού ναυτικού να
υλοποιήσουν προγραμματισμένα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης και κύκλους θεωρητικής
κατάρτισης που απευθύνονται σε ναυτικούς όλων των κατηγοριών και αξιωματικούς
εμπορικού ναυτικού, αναγκαία προϋπόθεση για την πιστοποίηση των γνώσεων και των
ικανοτήτων τους και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως έχει τροποποιηθεί. Τέλος, η παρούσα
διάταξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη
μορφή της ασύγχρονης ή και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης με κατάλληλες
ηλεκτρονικές μεθόδους - συστήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την
διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών και υπηρεσίες που θα καταστήσουν ομαλή την
λειτουργία των δομών ναυτικής εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των ναυτικών και του
κοινού από τις υπηρεσίες του Φορέα.
Με το εξηκοστό έκτο άρθρο επιδιώκεται η ομαλή δραστηριοποίηση των υπό
ελληνική σημαία πλοίων στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων, από την
εθνική ή διεθνή νομοθεσία, επιθεωρήσεων των πλοίων είτε από τις Εθνικές Αρχές είτε από
τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Έτσι, με το παρόν άρθρο προτείνεται η παράταση τόσο
του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας
λήξης των σχετικών πιστοποιητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Επίσης, προβλέπεται πως η εν λόγω παράταση, για
λόγους διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων, δεν μπορεί να υπερβεί τους
τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξη τους.
Tο εξηκοστό έβδομο άρθρο στοχεύει στη θεραπεία των προβλημάτων που
ανέκυψαν εκτάκτως εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19, στην επαρκή και απαιτούμενη
στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών της χώρας με έκτακτο προσωπικό, κυρίως λόγω της
απουσίας του προσωπικού αυτού με ειδική άδεια. Προς τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η
παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/06-03-2019 εγκριτικής
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 καθώς και ο
επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε έκτακτο στελεχιακό δυναμικό με απόφαση του
Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Στο εξηκοστό όγδοο άρθρο, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής δυσπραγίας που
διαμορφώνεται στην αγορά και έχει επηρεάσει οριζόντια το σύνολο της οικονομίας, εξαιτίας
των έκτακτων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και της
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης των απαραίτητων μέτρων,
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προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη και ομαλή
λειτουργία των παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, οι οποίοι επίσης
πλήττονται ιδιαιτέρως από τις ανωτέρω περιστάσεις, προτείνονται συγκεκριμένες
διευκολύνσεις. Με την παρ. 1 και ειδικά για τους προαναφερθέντες παρόχους το τίμημα
κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε εννέα ετήσιες δόσεις, με ισάριθμες
τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, καθεμία
δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι τη 15η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού
έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται
οιαδήποτε δόση. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας,
ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες δόσεις.
Περαιτέρω με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους παρόχους της παρ. 1, οι
οποίοι δεν πρόκειται να καταβάλουν οιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας εντός του
ημερολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε άδεια
που δεν θα αποδοθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμερισθεί
αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα καταβάλει έκαστος υπερθεματιστής και θα
προσαυξάνει αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
Τέλος, με το εξηκοστό ένατο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.
Επί του άρθρου 2
Με τη διάταξη του άρθρου 2 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
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