ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.” (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις».
Από τις διατάξεις της προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, από την
επιχορήγηση,
φορέων,
επιχειρήσεων,
φυσικών
προσώπων
και
αυτοαπασχολούμενων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου
πολιτισμού. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
2.
Ετήσια δαπάνη ύψους 31 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση θέσης
Αναπληρωτή Προϊσταμένου, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. (άρθρο 29)
3.
Ετήσια δαπάνη ύψους 41,5 εκατ. ευρώ, περίπου, από τη σύσταση στα
νοσοκομεία της Χώρας χιλίων οχτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία θα υλοποιείται κατά το βαθμό πλήρωσης των
θέσεων. (άρθρο 33)
4.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση εκατόν εβδομήντα (170) θέσεων
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία
της χώρας, η οποία θα υλοποιείται στο βαθμό πλήρωσης των θέσεων. (άρθρο 35).
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα ( έκδοση σχετικής υ.α., με την οποία πραγματοποιείται η
κατανομή των νέων θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, κ.λπ.).
5.
Δαπάνη ποσού 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης προς τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά
καταλύματα, για όσο χρονικό διάστημα κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία τους, για
λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κ.υ.α.
[άρθρο 1 (άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
6.
Δαπάνη από την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης
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Μαΐου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)] Το ύψος της
δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί να προσδιορισθεί, καθόσον εξαρτάται από
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
Δαπάνη από τη (ν):
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, σε περισσότερους
δικαιούχους, ήτοι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών κλπ.
[άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ, για την κάλυψη ιατρικών
υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό, που
παραμένουν στην οικία τους, για την κατ’ οίκον επίσκεψη ή για την εξ αποστάσεως
συνεδρία. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έκτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Κάλυψη του κόστους i) ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, για
την παροχή εξ αποστάσεως συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης
ασθενών (είτε έχουν διαγνωσθεί με COVID-19 είτε πάσχουν από άλλα χρόνια
υποκείμενα νοσήματα) και ii) εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των εν λόγω
ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του
Δημοσίου. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο ένατο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Σύναψη, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, συμβάσεων
προμηθειών ή και υπηρεσιών στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης
σχετικά με τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες
νοσηλευτικής φροντίδας, κ.λπ. για την κάλυψη αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 1
(άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Αναστολή, για τρεις (3) μήνες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις
περί προστασίας της κύριας κατοικίας τους, από την αναγκαστική ρευστοποίηση
και τη συνακόλουθη συνεισφορά του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές των
αιτούντων προς ρύθμιση οφειλών. [άρθρο 2 (άρθρο πρώτο της από 01.05.2020
ΠΝΠ)]
7.

Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν δύναται να προσδιοριστεί
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
8.
Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στον Οίκο Ναύτου
(φορέας Γενικής Κυβέρνησης), με αντίστοιχη αύξηση εσόδων αυτού, προκειμένου
να χορηγηθεί από το Ταμείο η τακτική επιδότηση άνεργων ναυτικών και η
αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους ναυτικούς, όπως αυτοί
επανακαθορίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις. [άρθρο 2 (τεσσαρακοστό της
από 01.05.2020 ΠΝΠ)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, ύψος επιδότησης κ.λπ.).
9.
Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στην ανώνυμη εταιρεία
«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)», για
την διενέργεια προμηθειών ειδών υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού
με απευθείας αγορά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας
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υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές, μέχρι 30-9-2020. [άρθρο 2 (άρθρο
τριακοστό όγδοο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
10.
Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των επιτροπών και
την κάλυψη των αναλογούντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για τα
μέσα που διατίθενται κατά κυριότητα στις Αρχές από τις οποίες κατάσχονται.
[άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
11.
Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης, ύψους 20 ευρώ, πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ ανά προσφερόμενη θέση, για τις εμπορικές πτήσεις που
πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. (άρθρο 39)
12.
Δαπάνη (εθνικό σκέλος ΠΔΕ), από τη διάθεση πιστώσεων, για την
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των προαναφερόμενων τεσσάρων Υ/Β και
ναυπήγησης των δύο ΤΠΚ και ως εκ τούτου την κάλυψη της μισθοδοσίας και των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση των
λειτουργικών εξόδων των δύο Ναυπηγείων (Σκαραμαγκά και Ελευσίνας,
αντίστοιχα), την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης και της προμήθειας των
αναγκαίων υλικών, των εργασιών συντήρησης των συνοδών πλοίων, καθώς και
λοιπών εξόδων και υπηρεσιών, κατά περίπτωση. (άρθρα 44, 45)
Η εν λόγω δαπάνη, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 30-9-2020,
εκτιμάται, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, συνολικά στο ποσό των 23,475
εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. για τα Υ/Β και 3,375 εκατ. για τις ΤΠΚ).
13.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες ιατρούς, σε
περίπτωση συνεργασίας τους με δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, για την
αντιμετώπιση της ενσκήψασας πανδημίας. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τέταρτο της
από 13.04.2020 Π.Ν.Π.)] H εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 4,8 εκατ.
ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο.
14.
Ενδεχόμενη δαπάνη:
Από την κάλυψη του κόστους εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς, σε περίπτωση
συνεργασίας τους με δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση της
ενσκήψασας πανδημίας. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.04.2020
Π.Ν.Π.)]
Σε περίπτωση παράτασης μέχρι 30.06.2020 του μέτρου της καταβολής
οικονομικής ενίσχυσης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των οποίων
συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά το μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας
αρχής. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)]
Το ύψος της δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν μπορεί να προσδιορισθεί,
καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
15.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και τη
σύναψη συμβάσεων προμήθειας κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων,
υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των
δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, μετά από την άρση της
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προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αυτών και μέχρι 31-12-2020 (καθαριότητα,
υγιεινή κ.λπ.). [άρθρο 2 (άρθρα τριακοστό έκτο και τριακοστό έβδομο της από
01.05.2020 ΠΝΠ)]
16.
Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ΜΕΘ
σε περίπτωση έλλειψης κενών οργανικών, για την παραμονή ειδικευμένων ιατρών
του ΕΣΥ που μεταφέρθηκαν προσωρινά σε θέσεις ΜΕΘ, κατά την χρονική περίοδο
από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων
αναγκών. (άρθρο 33)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
17.
Απώλεια εσόδων, για το τρέχον έτος, από την παράταση της χρονικής
περιόδου διάθεσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικού
πετρελαίου (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, με
μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. Η ανωτέρω απώλεια αναμένεται να αντιρροπηθεί από
την αύξηση της ζήτησης λόγω του προαναφερόμενου παρεχόμενου κινήτρου.
[άρθρο 2 (άρθρο έβδομο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π)]
18.
Απώλεια εσόδων από τη (ν):
Παροχή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού του ευεργετήματος του συμψηφισμού ποσού ίσου με
το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές
ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική
Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η
Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30.4.2020 το συνολικό
ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. [άρθρο 1 (άρθρο
τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Απαλλαγή από το ΦΠΑ δωρεών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, οι
οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό Υγείας πριν την έναρξη ισχύος της
από 30.3.2020 ΠΝΠ κ.λπ. Το ύψος της απώλειας αυτής δεν μπορεί να
προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρα
πέμπτο και δέκατο τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Διεύρυνση του μέτρου της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%), που προβλέπεται επί οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής
καταβολής για επιχειρήσεις και για μισθωτούς αυτών, που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης του COVID-19, και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11
Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο δεύτερο της από
01.05.2020 ΠΝΠ)]
Παροχή στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό
Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες» κ.λπ.,
του ευεργετήματος του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος
ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές, που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής
μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α.
έως τις 11 Μαΐου 2020. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Μη επιβάρυνση με τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις κατά το χρονικό
διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
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οφειλόμενων ποσών προς τη Φορολογική Διοίκηση. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο της
από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιστ. της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.
2589/2000 περί ειδικών απαλλαγών από Φ.Π.Α. κατά την αποδοχή δωρεών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
19.
Απώλεια εσόδων από:
Την επέκταση της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που
παρέχεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις
βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, με υποχρέωση
καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020, η οποία όμως δεν δύναται να
προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 3)
Τον επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, του τέλους χαρτοσήμου και
Φ.Π.Α. επί μειωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων
κύριας κατοικίας, κ.λπ. και για το μήνα Μάιο 2020 ,η οποία όμως δεν δύναται να
προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 4)
20.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω του ακατάσχετου χαρακτήρα της
χορηγηθείσας επιχορήγησης σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
σύγχρονου πολιτισμού. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από
13.04.2020 ΠΝΠ)]
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης

1.
Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ της
εταιρείας «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ.
ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών
εταιρειών αυτών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό ένατο της από
13.04.2020 ΠΝΠ)]
2.
Δαπάνη, για το τρέχον οικονομικό έτος, από την καταβολή έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο E.K.E.A,
στην Ε.Κ.Α.Π.Υ, στον Ε.Ο.Φ, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό
Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα
Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς
φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που απασχολούνται, για
τη λειτουργία των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έβδομο
της από 01.05.2020 ΠΝΠ)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των
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1,078 εκατ. ευρώ περίπου, μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα
φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3.
Δαπάνη από την παράταση έως 30.9.2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις
ανάγκες αυτές, των συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. που
απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτηρίων των Υπουργείων, των
εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
[άρθρο 2 (άρθρο εικοστό όγδοο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
4.
Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος που θα διέπει i) την
οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και ii) την αμοιβή των ιδιωτών ιατρών που θα
συνεργαστούν με δημόσια νοσοκομεία. (Μη κατάσχεσή της, απαλλαγή της από
κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη συμψηφισμό της με βεβαιωμένα χρέη
προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.). [άρθρο 1 (άρθρα πρώτο και δέκατο
τέταρτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
5.
Απώλεια εσόδων από: α) την απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και
οποιασδήποτε κράτησης της καταβαλλόμενης έκτακτης επιχορήγησης στον Οίκο
Ναύτου, [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
β) την είσπραξη μειωμένου ΦΠΑ, λόγω της μείωσης κατά 50% του τιμήματος
που οφείλουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, προς τον
πάροχο δικτύου «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020. [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από
01.05.2020 ΠΝΠ)]
6.
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από κάθε είδους φόρους, τέλη, εισφορές
ή κρατήσεις της δωρεάς από τη Βουλή των Ελλήνων στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (φορέας Γενικής Κυβέρνησης), για την κατασκευή και
προμήθεια 50 νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο «Η
Σωτηρία». [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝ.)]
Αντίστοιχα, εξοικονομείται δαπάνη της ανωτέρω εταιρείας.
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

ΙΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού, των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’
και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων καθώς και επί των
προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης [Ταμείο
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Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), Οργανισμός κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.ΘΕ.Α.), Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. κ.λπ.]
1.
Δαπάνη του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας Κτηριακές Υποδομές
Α.Ε., από την κατασκευή και προμήθεια 50 νέων κλινών μονάδων εντατικής
θεραπείας στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», με δωρεά ποσού 8 εκατ. ευρώ από τον
Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων
της Βουλής των Ελλήνων προς την εν λόγω εταιρεία. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό
δεύτερο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
2.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων, του Ο.ΚΑ.ΝΑ., του ΚΕ.ΘΕ.Α.
και λοιπών νομικών προσώπων του άρθρου 51 του ν.4139/2013, από την ίδρυση
και λειτουργία προσωρινών δομών φιλοξενίας (ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας
και υπνωτηρίων) αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, με σκοπό τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού. [άρθρο 1 (άρθρο
εικοστό πέμπτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
3.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών
τους προσώπων από: α) τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία
της υγείας των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους από και προς τη σχολική μονάδα
φοίτησης, [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
β) την εκτέλεση (είτε με απευθείας ανάθεση είτε με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του έργου μεταφοράς των
μαθητών με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης
νομοθεσίας, [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό έκτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
γ) τη σύναψη συμβάσεων (είτε με απευθείας ανάθεση είτε με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την προμήθεια οχημάτων,
ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικά για την εκτέλεση αστικού
συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση, για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την
έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό ένατο της
από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και
από την έκδοση κ.υ.α., κατά περίπτωση.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών
από την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές για τη
διενέργεια της προμήθειας κατάλληλου ψηφιακού εξοπλισμού, με σκοπό την
υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. [άρθρο 1 (άρθρο εικοστό έβδομο της από
13.04.2020 ΠΝΠ)]
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

362

5.
Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού του Τ.Π.Δ., λόγω της εξόφλησης από
τους Δήμους και τις Περιφέρειες, άτοκα εντός του έτους 2021, των δόσεων που
αφορούν στα χορηγηθέντα σε αυτούς δάνεια, με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών
των οικείων Δήμων και Περιφερειών. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό τέταρτο της
από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
6.
Απώλεια εσόδων των Σχολικών Επιτροπών από τη είσπραξη μισθωμάτων
από 1.3.2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των
κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό
πέμπτο της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού και των προαναφερόμενων φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
ΙV.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., των Λιμενικών Ταμείων και των
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά
περίπτωση

1.
Απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης λιμένων
από τη μείωση, κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
2020, επί των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων όλων των πλοίων,
σκαφών κ.λπ. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό έκτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Το ύψος της εν λόγω απώλειας, κατά το μέρος που αφορά στους
Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ και τα Λιμενικά Ταμεία εποπτείας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτιμάται στο ποσό των 905 χιλ. ευρώ,
περίπου.
2.
Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
των φορέων διαχείρισης λιμένων, λόγω απαλλαγής, για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο 2020, από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού
ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς
εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό όγδοο της από
13.04.2020 Π.Ν.Π.)]
Το ύψος της εν λόγω απώλειας, κατά το μέρος που αφορά στους
Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ και τα Λιμενικά Ταμεία εποπτείας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκτιμάται στο ποσό των 719 χιλ. ευρώ,
περίπου.
Η κατά τα ανωτέρω απώλεια εσόδων ενδέχεται να αυξηθεί στην περίπτωση
παράτασης, κατά δύο (2) μήνες, του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των
προτεινομένων απαλλαγών/μειώσεων.
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης
λιμένων.
V.

Επί των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών
προσώπων αυτών (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση
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1.
Ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των Συνδέσμων Δήμων, από τη
σύσταση, αναδρομικά από τις 11-3-2020, μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε
κάθε Σύνδεσμο Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών αυτού άνω των 150.000
κατοίκων και την ως εκ τούτου κάλυψη του σχετικού μισθολογικού κόστους.
(άρθρο 11 παρ.5). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται από το αρμόδιο
Υπουργείο, στο ποσό των 22 χιλ. ευρώ περίπου, ανά συνιστώμενη θέση.
2.
Δαπάνη των προϋπολογισμών ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και της ΕΤΑΑ ΑΕ
κατά περίπτωση, από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης προγραμματικών
συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του νομοσχεδίου (αμοιβές μηχανικών,
προσαύξηση κόστους 6% για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, δημιουργία
μητρώου κ.λπ.).
3.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων: i) προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών
προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών και έργων για την τοποθέτησή τους
καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους και ii) εκτέλεσης
εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την
προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες
προϋποθέσεις λειτουργίας. (άρθρο 12)
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
ωρών υπερωριακής απασχόλησης, δικαιούχων αποζημίωσης, αξία συναπτόμενων
συμβάσεων κ.λπ.) και από τη σχετική απόφαση.
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Περιφερειών, από
την ανάθεση του σχετικού έργου της μεταφοράς μαθητών, κατά το τρέχον σχολικό
έτος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράταση της εκτέλεσης των σχετικών
συμβάσεων. (άρθρο 11 παρ.1)
5.
Ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων, από την
επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στους φορείς Γενικής
Κυβέρνησης, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους
αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού. (άρθρο 11 παρ.3) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιχορηγούμενων
δημοτικών επιχειρήσεων, ύψος επιχορήγησης κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των προαναφερόμενων φορέων.
VI.

Επί των προϋπολογισμών του e-ΕΦΚΑ, του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)(φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)

Συνολική απώλεια εσόδων ύψους 17 εκατ. ευρώ περίπου, από τη
δυνατότητα καταβολής από τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους
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επαγγελματίες μειωμένων εισφορών και για το μήνα Απρίλιο έτους 2020 κατά
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. (άρθρο 15)
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των
ανωτέρω φορέων.
VII.

Επί των προϋπολογισμών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ,
κατά περίπτωση (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την πληρωμή εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί από
16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου,
καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου πρόσθετων εφημεριών στα
νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. και στα Π.Ε.Δ.Υ., το ύψος της οποίας για την περίοδο από
16.10.2019 έως και το Μάρτιο του 2020 εκτιμάται στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ,
περίπου. (άρθρο 22)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων.
VIII. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1.
Δαπάνη, από την παράταση της ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων, που εκδόθηκαν από δήμους, το ύψος
της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. [άρθρο 1 (άρθρο
ένατο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π.)]
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα περαιτέρω χορήγησης του
προαναφερόμενου ευεργετήματος. [άρθρο 1 (άρθρο ένατο της από 13.04.2020
Π.Ν.Π.)]
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
3.
Απώλεια εσόδων από το αντιστάθμισμα (μέσω clawback) από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστού 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες του
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10
«Νοσοκομειακές δραστηριότητες» κ.λπ., οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο
εργασιών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. [άρθρο 2 (άρθρο πέμπτο
της από 01.05.2020 ΠΝΠ)]
Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
IX.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ / φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
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1.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα που παρέχεται στις Κ.ΟΜ.Υ.
Ειδικού Σκοπού, να προβαίνουν σε λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπωνπιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους. (άρθρο
34). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός λαμβανομένων δειγμάτων, πορεία εξέλιξης του
COVID-19 κ.λπ).
2.
Ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων ή της περιουσίας του ΕΟΔΥ, από τη
θέσπιση διαδικασίας αποδοχής από τον Οργανισμό δωρεών σε είδος ή σε χρήμα, το
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τρίτο της από 13.04.2020 ΠΝΠ)]
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ΕΟΔΥ.
X.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ/ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη ποσού 54 χιλ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση και στους
ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ ετήσιας ειδικής αποζημίωσης για την αγορά ή
αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ. [άρθρο 2
(άρθρο δέκατο ένατο της από 01.05.2020 Π.Ν.Π.)]

XI.

Επί των προϋπολογισμών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ
/φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την αποζημίωση των ιατρών των Μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που
παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορωνοϊό,
εκτός του τακτικού ωραρίου τους. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έβδομο της από
13.04.2020 ΠΝΠ)]
Η δαπάνη αυτή, το ύψος οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των ΥΠΕ.

XII.

Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας
(A.E.M.Y. Α.Ε./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την εξομοίωση των αποδοχών του απασχολούμενου
ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται με τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν.4505/2017 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου Θήρας, με τις προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς,
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κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ.
(άρθρο 19).
Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(έκδοση σχετικής κ.υ.α. κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της ΑΕΜΥ ΑΕ.
XIII. Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε. /φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ποσού 1,9 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή μηνιαίου
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της Ε.Α.Β.
Α.Ε., η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 1,1 εκατ.
ευρώ περίπου. (άρθρο 7)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της ΕΑΒ ΑΕ.
XIV. Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων από τη μείωση κατά 50% του καταβαλλόμενου τιμήματος
από τον πάροχο δικτύου «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», κατά τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων της ΕΕΤΤ. [άρθρο 2 (άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο της από 01.05.2020
ΠΝΠ)]
XV.

Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
[(ΕΛΑΠΕ) ειδικός λογαριασμός τον οποίο διαχειρίζεται η Ανώνυμη
Εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε.) φορέας Γενικής Κυβέρνησης]

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους σύναψης δανείου ειδικού σκοπού της
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, για την κάλυψη μη ανακτηθέντων εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου από το ΕΤΜΕΑΡ,
που είναι πληρωτέο από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το
διάστημα από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης έως τις 30-6-2020.
[άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό της από 13.4.2020 ΠΝΠ)]
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ποσό
δανείου, επιτόκιο δανεισμού, χρόνος αποπληρωμής κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΛΑΠΕ.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020
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