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«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
1. Οι διατάξεις της από 13.4.2020 ΠΝΠ αποσκοπούν στη λήψη περαιτέρω μέτρων, σε όλους
τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στην προστασία των εθνικών και
ενωσιακών συνόρων.
Η παρούσα ΠΝΠ διαρθρώνεται σε μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις αρμοδιότητας
του κάθε Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στο Α μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις του Υπουργείου
Οικονομικών για τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που
πλήττονται, στο Β μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τη λειτουργία της αγοράς, στο Γ μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας, στο
Δ μέρος διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις αποσαφηνίζουν το πλαίσιο
της διαδικασίας αποδοχής των δωρεών, εισάγουν ρύθμιση για την απασχόληση ιδιωτών
ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, για την κάλυψη των αναγκών του COVID-19, για την
παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών
ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεων, για τις
μετακινήσεις προσωπικού των ΤΟΜΥ, ρυθμίσεις για τη διαδικασία άυλων συνταγών, για
την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών, την
αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια
των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας. Στο μέρος Ε περιλαμβάνονται
διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της
αγροτικής οικονομίας, στο ΣΤ μέρος διατάξεις του Υπουργείων Εσωτερικών, στο μέρος Ζ
διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ψηφιακή λειτουργία και την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της δημόσιας διοίκησης, στο μέρος Η διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, στο μέρος Θ διατάξεις
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο Ι μέρος περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Εξωτερικών για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, στο μέρος
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ΙΑ διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου πολιτών τρίτων
χωρών, στο ΙΒ μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, στο μέρος ΙΓ διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο
μέρος ΙΔ εισάγονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο μέρος ΙΕ
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο μέρος ΙΣΤ
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο μέρος ΙΖ
διατάξεις του Υπουργείου Τουρισμού και τέλος στο μέρος ΙΗ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού.
2. Οι διατάξεις της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. αποσκοπούν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης
της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη
ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων.
Η παρούσα ΠΝΠ διαρθρώνεται σε μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις αρμοδιότητας
του κάθε Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στο Α μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις του Υπουργείου
Οικονομικών που αφορούν σε πληθώρα ζητημάτων: προστασία κύριας κατοικίας,
συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, παράταση προθεσμιών για την έκδοση
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δημοσίων επενδύσεων, παροχή πίστωσης
καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα, στήριξη
επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες, επείγοντα μέτρα στήριξης
διαχειριστών αερολιμένων και παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Στο Β μέρος περιέχονται
ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απρόσκοπτη
λειτουργία των φαρμακαποθηκών σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος της νόσου., στο Γ
μέρος ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
αφορούν στην αγορά εργασίας, στο Δ μέρος διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας που αφορούν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο μέρος Ε
περιλαμβάνονται διατάξεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο μέρος ΣΤ ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή θεσπίζεται προς διευκόλυνση των
διαδίκων και των δικηγόρων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της πλατφόρμας
gov.gr της δήλωσης περί μη εμφάνισης στο ακροατήριο, καθώς και η παράταση των
προθεσμιών για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος όπως επίσης και ανατίθεται στα όργανα
διοίκησης εκάστου δικαστηρίου ο καθορισμός για το χρονικό διάστημα και μόνο που
αναφέρεται στην διάταξη, των τμημάτων του κάθε δικαστηρίου και του τρόπου
συγκρότησής τους, του αριθμού των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου
και της κατανομής των υποθέσεων στα τμήματα αυτά... Στο μέρος Ζ περιλαμβάνονται
διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο μέρος Η διατάξεις του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Θ μέρος περιέχονται διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο μέρος Ι
περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και τέλος
στο μέρος ΙΑ εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ειδικών μέτρων
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αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την
κοινωνική αποστασιοποίηση.
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:
1. ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4. ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
5. ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
6. ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
7. ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
8. ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
9. ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
10. ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 1-6)
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του
όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), στην οποία δεν περιλαμβάνονταν ως δικαιούχοι των οικονομικών
ενισχύσεων που χορηγούνται με την ΚΥΑ του ίδιου άρθρου οι επιχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν
απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Επίσης, δεν
υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω ενισχύσεων.
Με το άρθρο δεύτερο αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την
τροποποίηση αναδρομικά κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που
έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24
Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα υπό
προϋποθέσεις. Επίσης, δεν είχε οριστεί ειδικό πλαίσιο κυρώσεως πλέον των
προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) σε
περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης.
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Με το άρθρο τρίτο, δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις για την
εξόφληση του Φ.Π.Α., παρέχεται το ευεργέτημα 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 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που
αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του
2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020
για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
Με το άρθρο τέταρτο, δεδομένου ότι το τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) δεν
περιελάμβανε τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε
αναγκαία η συμπερίληψη και αυτών των ενισχύσεων.
Με τη διάταξη του άρθρου πέμπτου κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση παράτασης κατά ένα (1)
μήνα των προθεσμιών του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίες έληγαν εντός του διαστήματος
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 α) για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι’
της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014, καθώς και για
τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014,
και β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των
εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν.
4270/2014, πληρωμές δημόσιου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν.
4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το
οικονομικό έτος 2019 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό
Προϋπολογισμό,
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έκτου ρυθμίζεται ο χρόνος εφαρμογής της
απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 των
οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν την έναρξη ισχύος της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64).
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (άρθρο
7)
Άρθρο έβδομο: Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
και την αναστολή λειτουργίας μέρους εμπορικών και άλλων καταστημάτων της ελληνικής
οικονομίας, κλάδοι που η λειτουργία τους δεν έχει ανασταλεί, πλήττονται από την
υπόλοιπη στασιμότητα της αγοράς και με την υποχρέωση να εφαρμόζουν το ωράριο
λειτουργίας επιβαρύνουν τα λειτουργικά τους κόστη. Με την εν λόγω ρύθμιση
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει το Εθνικό πλαίσιο
ωραρίου για τα καταστήματα κάθε είδους.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 8-12)
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Άρθρο όγδοο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση, αν εργάζεται
μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού
σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή
νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Με την
προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και
στην περίπτωση που σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με
αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με
τον σκοπό της αρχικής διάταξης, καθώς επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σε περιπτώσεις
σχεδόν όμοιες με τις αρχικώς προβλεπόμενες.
Άρθρο ένατο: Εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, έχει διακοπεί η λειτουργία των κατά τόπους Υπηρεσιών των Δήμων.
Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται δυνατή η ανανέωση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης
δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους. Με την
προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης
δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους,
προκειμένου για την προστασία των δικαιούχων δια της διατήρησης του δικαιώματός τους.
Άρθρο δέκατο: Αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), στο οποίο προβλέπεται, λόγω των έκτακτων συνθηκών που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η αναβολή μέχρι την 31η
Μαρτίου 2020 των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών. Η
διατήρηση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλει την εκ νέου αναβολή όλων των συνεδριάσεων των ανωτέρω υγειονομικών
επιτροπών για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Ωστόσο,
η λήξη της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των εν λόγω υγειονομικών επιτροπών σε
συνδυασμό με την εκ νέου αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών
ελλοχεύει τον κίνδυνο της μη καταβολής των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών
παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει
των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, ενώ έχει υποβληθεί απ’ τους
δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, γεγονός που επιχειρείται να επιλυθεί με τη
ρύθμιση του δέκατου άρθρου.
Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση των
δυσμενών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε
πολλούς οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές
τους οφειλές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4321/2015(Α΄32) ή του άρθρου
54 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου
2020. Ειδικότερα, ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας των ευεργετημάτων των ανωτέρω
ρυθμίσεων σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης που κατέστησαν
απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής.
Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση της λήξης
της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του
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άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων κατά τη
διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 13-22)
Οι προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία είχαν
αναδυθεί ενόψει των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
στον τομέα της δημόσιας υγείας και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς που
νοσούν από COVID-19.
Συγκεκριμένα με το δέκατο τρίτο άρθρο δύναται η δυνατότητα στον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος (ενδεικτικά μέσα ατομικής
προστασίας, στολές προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές) και σε χρήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της
ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Με το δέκατο τέταρτο άρθρο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο COVID-19, παρέχεται η
δυνατότητα να συνεργάζονται τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με
ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους,
αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με
την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα
παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, έναντι μηνιαίας αμοιβής ποσού δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Με το δέκατο πέμπτο άρθρο δύναται ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας να μετακινεί
για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες
ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας
(ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Με το δέκατο έκτο άρθρο ρυθμίζεται η δυνατότητα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο
COVID-19 και πάντως όχι για διάστημα που να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, οι
συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) να πραγματοποιούν κατ` οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ’
αποστάσεως με ασφαλή μέσα επικοινωνίας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους
ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία τους.
Με το δέκατο έβδομο άρθρο δύνανται επίσης οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να
παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας.
Με το δέκατο όγδοο άρθρο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την μηνιαία υποβολή προς τον
ΕΟΠΥΥ του προβλεπόμενου εντύπου επίσκεψης από τους συμβεβλημένους και
οικογενειακούς ιατρούς.
Με το δέκατο ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας,
δηλαδή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν
διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους,
για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους μέσω ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.
Με το εικοστό άρθρο εξειδικεύονται ζητήματα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης.
Με το εικοστό πρώτο άρθρο αναστέλλεται κάθε εκλογική διαδικασία σχετική με την
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ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού προσωπικού στα διοικητικά συμβούλια
των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων
Υγειονομικών Περιφερειών. Σε όσα δε διοικητικά συμβούλια εκκρεμεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο η ανάδειξη των αιρετών μελών, με αποτέλεσμα να κωλύεται η νόμιμη συγκρότηση ή
η επίτευξη απαρτίας σε αυτά, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών
εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου.
Με το εικοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης
οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη
χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ)
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του
τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και
ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) συμβάσεων προμηθειών ή και
υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο.
ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άρθρα 23-24)
Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται η κατ΄ εξαίρεση χρηματοδότηση για ποσά μέχρι
25.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας στα πιστωτικά ιδρύματα,
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να αποφευχθούν
δυσμενείς συνέπειες στην αγροτική οικονομία της χώρας λόγω μη έγκαιρης κάλυψης των
αναγκών της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου ή των αναγκών προμήθειας ζωοτροφών
από την έλλειψη ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών την τρέχουσα περίοδο.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι
περιπτώσεις που οι αγρότες θα αδυνατούν να δανειοδοτηθούν ή να εκταμιεύσουν ήδη
εγκεκριμένα δάνεια λόγω μη έγκαιρης έκδοσης και προσκόμισης ασφαλιστικής
ενημερότητας στα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Με το εικοστό τέταρτο άρθρο επιδιώκεται η κάλυψη των αυξημένων αναγκών εποχιακών
εργαζομένων στην αγροτική οικονομία κατά τους επόμενους μήνες και ειδικότερα η
παράταση των πράξεων της διοίκησης που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13α
του ν. 4251/2014.
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι άμεσες και αυξημένες ανάγκες για απασχόληση εποχιακών
εργαζομένων στην αγροτική οικονομία κατά τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι μεγάλο
μέρος αυτών των αναγκών καλύπτεται με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών που
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απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία. Η θέσπιση του προτεινόμενου άρθρου
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παράτασης των πράξεων της
διοίκησης που έχουν ήδη εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 για
τους εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες που
έχουν δημιουργηθεί από τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρα 25-37)
Mε τις προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών σκοπείται η εύρυθμη
λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19. Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις για
τις προμήθειες ειδών από τις σχολικές επιτροπές και ειδών υγειονομικού υλικού,
απαλλαγής γονέων από τροφεία παιδικών σταθμών, καθορίζεται το ωράριο δημοτικών
υπηρεσιών, θέματα οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ κλπ.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, ως εξυπηρετούσες ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ και των
παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρθρα 38-40)
Με την κύρια αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται, προς αποφυγή ερμηνευτικών
δυσχερειών, το σύνολο των φορέων από τους οποίους γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα
έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,
εισάγεται ενναλακτικός τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής “e-banking”, αποσαφηνίζεται η
ισοδυναμία της νομικής ισχύος των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης, των ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων και των ηλεκτρονικών
εξουσιοδοτήσεων με τα έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου
11 του ν. 2690/1999, προσδιορίζεται το μέτρο ευθύνης των αποδεκτών των δύο τελευταίων
τύπων εγγράφων και θεσμοθετείται η δυνατότητα των φυσικών προσώπων να αιτούνται,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, την άντληση από τα
πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα των δεδομένων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση από τα πιστωτικά
ιδρύματα των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Επίσης, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» να παρατείνουν τη
διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού τους, να
μεταφέρουν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου
στην άλλη και να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας, ενώ, παράλληλα, επεκτείνεται και στο
προσωπικό των ανωτέρων εταιρειών η εφαρμογή του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη: α) για την άρση ερμηνευτικών αμφιβολιών
για σχετικά με τη νομική ισχύ και το αποδεκτό των πάσης φύσεως εγγράφων που δύνανται
να εκδώσουν οι πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, β) για
την παροχή της δυνατότητας στα φυσικά πρόσωπα -πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων να
παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους,
χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο φυσικό κατάστημα και γ) για την προσαρμογή του
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προσωπικού των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.» στις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τη εμφάνιση στη χώρα μας του
κορωνοϊού COVID-19.
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρου 40)
Με τις ρυθμίσεις του τεσσαρακοστού πρώτου άρθρου επιδιώκεται η απρόσκοπτη συνέχιση
και ολοκλήρωση κρίσιμων για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων, που είχαν εκκινήσει είτε προ της πρόκλησης της πανδημικής κρίσης
είτε και κατά τη διάρκειά της, προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων
φορέων όσο και της εθνικής οικονομίας εν γένει. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
επιλύεται το ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα που είχε ενσκήψει κατά την ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων, λόγω της μη έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τα αρμόδια
Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας (ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά μη πτώχευσης κ.λπ.)
καθώς και από άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, σε συνέχεια της μερικής αναστολής
λειτουργίας τους.
Πιο συγκεκριμένα με τη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου δύναται ο προσωρινός ανάδοχος
να υποβάλει σε συνέχεια πρόκλησης της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα,
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, προς αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του
άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η υποχρέωση να προσκομίσει
τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της
ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών σε περίπτωση συνέχισης κωλύματος υποβολής της
αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω
της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής
λειτουργίας αυτών, ή για άλλο σοβαρό λόγο.
Στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο προβλέπονται οι έννομες συνέπειες από τη μη υποβολή
των δικαιολογητκών, συνέπειες που οδηγούν στην έκπτωση του αναδόχου, στη δυνατότητα
υποκαταστάσής του και στη μη δυνατότητα εξόφλησής του.
ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (άρθρα 4145)
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκτελούνται
έργα αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 5.500.000€. Με
την προτεινόμενη ρύθμιση ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εκτέλεση
του έργου της κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα
της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού μελέτης.
Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Η Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφαλείας,
συμμετέχει ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Χώρας και σε συναφείς δράσεις που
άπτονται των αρμοδιοτήτων της, κατά της διάδοσης και υπέρ του περιορισμού εξάπλωσης
του κορωνοϊού Covid-19. Κατόπιν τούτου, η υπό προώθηση ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη
προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει σε προσωπικό, στο
πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων.
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Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση
Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις» (Α΄61), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων
μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στις
Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου τα μέσα αυτά να αξιοποιούνται προς
όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καλύπτοντας ανάγκες των ιδίων των
Υπηρεσιών που προέβησαν στην κατάσχεση. Ωστόσο, δεδομένης της εν εξελίξει πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και των πρόσφατων συντονισμένων προσπαθειών
μεταναστευτικών ροών να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια, καθίσταται απολύτως
απαραίτητη, η άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με μεταφορικά
μέσα, διαφόρων τύπων, και συντήρησης των ήδη υφιστάμενων προκειμένου να μπορέσουν
να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην αποστολή τους.
Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Βάσει του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), και μόνον
σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις, είναι δυνατό να συνάπτονται από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη ή από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, συμβάσεις
έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, όπως μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών και χερσαίων
μέσων, προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εφοδίων, μετακίνησης προσωπικού και
κάθε αναγκαία σύμβαση, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξαρτήτως ποσού,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. Οι συνθήκες
δε που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των μεταναστευτικών/
προσφυγικών ροών που εκτείνονται κατά μήκος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της
χώρας, καθώς και της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλουν την άμεση
μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσωπικού σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η επιτακτική
ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις εν λόγω συνθήκες δεν καταλείπει περιθώρια τήρησης
των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών, εν προκειμένω της έκδοσης απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης πριν από την ανάληψη οιασδήποτε δέσμευσης ή εκτέλεσης
δαπάνης, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (άρθρο 46)
Με την εν λόγω διάταξη, ενόψει της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των δικαστηρίων, ρυθμίζεται το θέμα της υποβολής δηλώσεων επιθυμίας
προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως
με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη των οποίων
απαιτείται έγκληση.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες, καθόσον με την επιβολή του μέτρου
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν έχει αρθεί η δυνατότητα
υποβολής δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν
ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν
αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να
μην διατηρείται η αβεβαιότητα σχετικά με τις ανωτέρω διαδικασίες, αλλά να επιτευχθεί η
αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης όσον αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν
υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης
των σχετικών ποινικών διαδικασιών.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρο 47)
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Με τη παρούσα διάταξη ρυθμίζεται αυτοτελώς το ζήτημα της παράτασης της ισχύος των
εθνικών θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 (Α’
80. Η αναγκαιότητα ρύθμισης του εν λόγω ζητήματος προέκυψε δεδομένων των
περιοριστικών μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του
COVID 19.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων περιορισμών που επιβλήθηκαν προς αποτροπή της
εξάπλωσης του COVID 19, έχει ανακύψει ζήτημα με τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι
είχαν εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου και λόγω των μέτρων δεν κατέστη δυνατή, είτε
η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις
άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου
διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης
(λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 17 ή των ρυθμίσεων περί οικογενειακής επανένωσης).
Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση των εθνικών
θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και οι
οποίες, είτε έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020, είτε λήγουν στο επόμενο χρονικό
διάστημα, για χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται έως την 31.8.2020 παρατείνονται
αυτοδίκαια έως τις 30.9.2020. Μέσω της εν λόγω ρύθμισης, αφενός θα διασφαλιστεί το
καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών, οι οποίοι εισήλθαν δυνάμει της εθνικής θεώρησης και
δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας διαμονής, αφετέρου θα
παραμείνουν νόμιμα στη χώρα αλλοδαποί, εποχικοί και προσωρινοί εργαζόμενοι (άρθρο
18, ν. 4251/2014), οι οποίοι θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στην πρωτογενή
παραγωγή, χωρίς την αναγκαιότητα εισδοχής νέων εποχικών εργαζομένων κατά την
περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της περιόδου σταδιακής άρσης αυτών.
ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(άρθρα 48-53)
Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στο μεγαλύτερο μέρος τους καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν
λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με φυσική
παρουσία, αλλά και των λοιπών μέτρων που λαμβάνονται, τόσο στη χώρα μας όσο και στο
εξωτερικό, για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID19.
Ειδικότερα, το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο της υπό κύρωση Π.Ν.Π., το οποίο αφορά στη
δυνατότητα παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020
και κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας
αναπλήρωσης μαθημάτων και κάλυψης της διδακτέας ύλης στο πλαίσιο των έκτακτων
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, ωστόσο, με τον τρόπο αυτό διατηρείται η
επαφή των μαθητών γενικότερα με το μαθησιακό περιβάλλον και την εκπαιδευτική
διαδικασία. Επιπλέον, η διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης παρέχει και τη
δυνατότητα της επικοινωνίας των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές
τους, γεγονός το οποίο, πέραν της διατήρησης της επαφής με την εκπαιδευτική διαδικασία,
συμβάλλει θετικά και στη διαφύλαξη της ψυχοσυναισθηματικής υγείας των μαθητών κατά
το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο σπίτι, με πρωτόγνωρους περιορισμούς σε ό,τι
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αφορά τις μετακινήσεις και τις συνήθεις δραστηριότητές τους και χωρίς τη δυνατότητα της
δια ζώσης επικοινωνίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής τους κοινότητας.
Με τα άρθρα πεντηκοστό και πεντηκοστό πρώτο αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν
στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές
εκπαίδευσης που απασχολούνται στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, λόγω της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και των ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και των
εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην αλλοδαπή, λόγω
του παγκόσμιου χαρακτήρα της υγειονομικής κρίσης. Ειδικότερα, καθίσταται δυνατή η
υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ παράλληλα
διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς
εργασίας και παροχής διδακτικού έργου, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Η διευκρίνιση αυτή
καθίσταται αναγκαία για την άρση τυχόν σχετικής αμφισβήτησης εν όψει των διατάξεων
της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄159) που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «Η
παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για
οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει
διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται
όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.»
Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται, για το χρονικό διάστημα της προσωρινής
απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) με φυσική παρουσία, η δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών
διατριβών με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που ορίζει ότι η διαδικασία της δημόσιας
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων τουλάχιστον μελών της
εξεταστικής επιτροπής.
Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της μη καταβολής διδάκτρων και
λοιπών ποσών προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές για υπηρεσίες που δεν παρέχονται
για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική
παρουσία, ούτως ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχετικές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων.
Τέλος, οι διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου, οι οποίες αφορούν στη συμμετοχή
ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020, δεν σχετίζονται
με τα μέτρα περιορισμού της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, ωστόσο ρυθμίζουν το
κατεπείγον ζήτημα της διασφάλισης της δυνατότητας συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες μαθητών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης, των οποίων η φοίτηση είχε χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής και οι οποίοι
ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ. χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), χωρίς υπαιτιότητά τους, λόγω
εσφαλμένης εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.
ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (άρ.
54-56)
Με το άρθρο πεντηκοστό τέταρτο προβλέπονται ενισχύσεις του κλάδου του πολιτιστικού
και δημιουργικού τομέα, στον οποίο ανήκουν φορείς και επαγγελματίες του πολιτισμού,
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αυτοαπασχολούμενοι ή μη, που επηρεάστηκαν πολλαπλώς από τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων που επέβαλε η αναχαίτιση της δράσης του κορωνοϊού COVID-19.
Λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν στην κίνηση των πολιτών, και λόγω
της υποχρέωσης για παραμονή στο σπίτι, ο πολιτισμός και οι δραστηριοποιούμενοι σε
αυτόν καλλιτέχνες και εν γένει δημιουργοί αναδείχθηκαν σε καταφύγιο των πολιτών.
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο (19.3.2020
C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις, ήτοι επιλεκτικά
φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα
να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800.000 ευρώ σε επιχειρήσεις για την
κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά
δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv) διασφαλίσεις
για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις 23 κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία, v)
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Κατόπιν τούτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, θέλοντας να ενισχύσει τους
δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους έχουν συμβάλλει
κοινωνικά τα μέγιστα, κατά την δύσκολη περίοδο της απομόνωσης των πολιτών, λόγω των
μέτρων περιορισμού του COVID-19, εξασφάλισε την χρηματοδότηση των
δραστηριοποιούμενων στον χώρο του πολιτισμού.
Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για τις επιχορηγήσεις που διενεργούνται
με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από κάθε είδους πιστώσεις προς
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία και
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς δεν
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
2731/1999 (Α` 138).
Δεδομένης της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχορήγησης των φορέων που
αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση, στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού-COVID 19 του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι αναγκαία η απλούστευση της διαδικασίας
χορήγησης ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρ.
57-60)
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευθετούνται θέματα
παράτασης του χρόνου προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στις
διατάξεις του ν. 4423/2016, διασφαλίζεται η ομαλότητα της διαδικασίας εκμετάλλευσης
των δημοσίων δασών για το τρέχον διαχειριστικό έτος, με αντίστοιχη δυνατότητα
παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών που τίθενται από το ΠΔ 126/86 σχετικά με
την διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης και ουσιαστικά διευθετούνται διοικητικής
φύσης ζητήματα, που ανέκυψαν και αναδείχθηκαν από την λήψη των κατεπειγόντων
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού,
καθώς και των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.
Για τη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων απαιτείται δημιουργία κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου, το οποίο εξασφαλίζει η διάταξη.
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Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) προτείνεται προκειμένου να μπορούν
έγκυρα να λαμβάνονται αποφάσεις, να αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα και να
εκπροσωπείται ο φορέας, ενόψει και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της
πανδημίας του COVID-19. Είναι δε αναγκαία, λαμβανομένης υπόψη και της δυσχέρειας να
ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία ορισμού του ΔΣ στις παρούσες συνθήκες και του εγγενώς
χρονοβόρου χαρακτήρα της διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει την πρόταση των μελών εκ
μέρους μίας σειράς φορέων του τομέα.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των
οφειλών τους που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές
(ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης/Θεσσαλίας).
Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται αναγκαία, καθώς, λόγω της κρίσιμης συγκυρίας της
πανδημίας του COVID-19 και συνεπεία των μέτρων για το κλείσιμο των καταστημάτων
εξυπηρέτησης Πελατών, ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί, καθυστέρηση
εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης, μέσω των οποίων οι Προμηθευτές
εισπράττουν τις ανωτέρω χρεώσεις, προκειμένου να τις αποδώσουν στους αρμόδιους
Διαχειριστές, επομένως το σχετικό έλλειμμα στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα επιβάρυνε τους
Προμηθευτές.
Εξηκοστό άρθρο: Η συγκεκριμένη διάταξη θεωρείται αναγκαία, καθώς, λόγω της κρίσιμης
συγκυρίας της πανδημίας του COVID-19 και συνεπεία των μέτρων για το κλείσιμο των
καταστημάτων εξυπηρέτησης Πελατών, ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί,
καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των
οποίων οι Προμηθευτές εισπράττουν, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω ρυθμιζόμενη χρέωση
(ΕΤΜΕΑΡ), προκειμένου να την αποδώσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε..
Συναφώς αναφέρεται και η δυνατότητα διακανονισμού που παρέχεται στους Προμηθευτές,
με τη διάταξη του άρθρου 59 του παρόντος.
Επομένως, η παρούσα συγκυρία αναμένεται να επηρεάσει την τακτική ροή των εσόδων του
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από το αποδιδόμενο σε αυτόν Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, με την παρούσα ρύθμιση
η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη συνομολόγηση βραχυπρόθεσμου δανείου
με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή και του
εξωτερικού, με ειδικό σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού από τις
χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, ειδικά σε σχέση με ποσά πληρωτέα από τους Προμηθευτές, δυνάμει των
αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από την θέση σε ισχύ
της παρούσας διάταξης, μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(άρθρα 61-63)
Η διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των δυσμενών
συνεπειών που επέφερε στην κοινωνία η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, στη στήριξη
αυτής, αλλά και στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δομών του Κράτους.
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Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη διάταξη σχετικά με την έκδοση από τους αερομεταφορείς,
που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, πιστωτικού σημειώματος διάρκειας
δεκαοκτώ μηνών προς χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του εκάστοτε
αερομεταφορέα, είναι αναγκαία και κατάλληλη τόσο για τη διασφάλιση, στήριξη και
διευκόλυνση των πολιτών, των οποίων πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω των απρόβλεπτων
μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
όσο και για τη στήριξη και ενίσχυση των αερομεταφορέων, οι οποίοι επλήγησαν από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Με τη διάταξη του εξηκοστού δεύτερου άρθρου σκοπείται η στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του COVID -19 ενίσχυση των υγειονομικών
υποδομών της χώρας και ειδικά της περιοχής της Περιφέρειας Αττικής με την κατεπείγουσα
κατασκευή πενήντα (50) κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Σωτηρία από την μονομετοχική
εταιρεία του Δημοσίου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» και ο καθορισμός του πλαισίου
διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και υλοποίησης της ανατιθέμενης συμβάσεως
με το σύστημα μελέτη κατασκευή και με την μέθοδο με το «κλειδί στο χέρι».
Το έργο της ενίσχυσης των υγειονομικών υποδομών, που σε κάθε περίπτωση θα συμβάλλει
στην γενικότερη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρίσταται ως αδήριτη ανάγκη
για την αντιμετώπιση της πίεσης που θα υποστούν οι μονάδες υγείας σε περίπτωση
μελλοντικής επανεμφάνισης της πανδημίας.
Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς εργοληπτικών διότι λόγω της διακοπής λειτουργίας των
δικαστηρίων της χώρας είναι αδύνατη η έκδοση σειράς πιστοποιητικών αναγκαίων για την
ανανέωσή τους. Ενώ εξαιτίας της αυτής διακοπής δεν είναι εφικτή η τήρηση προθεσμιών
που τάσσονται για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Τέλος η παρ. 3 σκοπεί στην
αντιμετώπιση της αδυναμίας διενέργειας ιατρικών εξετάσεων σε δημόσιες δομές υγείας
λόγω της πανδημίας, που επιβάλλονται για την ανανέωση της άδειας μηχανοδηγού ως
επισήμανε σχετικά και η ΡΑΣ ως αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
Με την προτεινόμενη διάταξη του εξηκοστού δεύτερου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα
άμεσης ενίσχυσης των υγειονομικών μονάδων τριτοβάθμιας υγείας και η προστασία κατά
το δυνατό της ανθρώπινης υγείας και ζωής. Ενώ με τις διατάξεις του εξηκοστού τρίτου
άρθρου διευθετούνται προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή κανονιστικές
αποφάσεις και λόγω της διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών δεν είναι εφικτό να τηρηθούν.
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άρθρο 64-68)
Εξηκοστό τέταρτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναστέλλεται προσωρινά η ισχύς
των διατάξεων περί υποχρεωτικής οργανικής σύνθεσης του όρου 8 των εγκριτικών
αποφάσεων των πλοίων που έχουν νηολογηθεί στην ελληνική σημαία, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953, προκειμένου εν μέσω της κρίσης του
κορωνοϊού, να καταστεί δυνατή η εξεύρεση πληρωμάτων στα ποντοπόρα πλοία προς
εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριοποίησής τους.
Εξηκοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται για την περίοδο
25.02.2020 έως 31.10.2020 η δυνατότητα παροχής προς τους επιβάτες πλοίων πιστωτικού
σημειώματος δεκαοκτάμηνης ισχύος ποσού ίσου προς το αντίτιμο των σχετικών
εισιητηρίων για τις περιπτώσεις ματαίωσης προγραμματισμένων δρομολογίων και για τις
περιπτώσεις όπου οι επιβάτες δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν εντός της εν λόγω χρονικής
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περιόδου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Με το εν λόγω μέτρο επιτυγχάνεται ο
μετριασμός της ζημίας των δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω αγορά επαγγελματιών, οι
δε επιβάτες, εφόσον δεν κάνουν χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα δικαιούνται να
λάβουν πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου μετά τη λήξη της δεκαοκτάμηνης ισχύος αυτού.
Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις συμβάσεων ολικής ναύλωσης
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Εξηκοστό έκτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η μείωση κατά 20% των
ανταποδοτικών δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τους χρήστες των λιμένων για
προσόρμιση, πρυμνοδέτηση και παραβολή/πλεύριση. Η προτεινόμενη διάταξη
εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και
εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε ν.π.δ.δ. είτε ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο.
Εξηκοστό έβδομο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ενίσχυση της
ρευστότητας των πλοιοκτητριών εταιρειών που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές.
Πρόκειται για έναν κλάδο που έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση του
κορωνοϊού (COVID-19). Με την υπόψη διάταξη απλοποιείται η διαδικασία πληρωμής των
μισθωμάτων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές από τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας προς τον σκοπό της συνέχισης της ομαλής εκτέλεσης των δρομολογίων.
Εξηκοστό όγδοο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση και προς αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), προβλέπεται η απαλλαγή
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, από την καταβολή των μισθωμάτων που
καταβάλλονται από τους παραχωρησιούχους δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα
προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Η προτεινόμενη
διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε ν.π.δ.δ. είτε ανώνυμες εταιρείες, το
μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (άρθρα 69-72)
Εξηκοστό ένατο άρθρο: Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Τουρισμού,
στον Ε.Ο.Τ και στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών
εταιρειών τους, η δυνατότητα σύναψης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία Marketing Greece Α.Ε. για την
προβολή και προώθηση της χώρας σε μια περίοδο που οι αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας στον τουριστικό κλάδο είναι πασίδηλες και απαιτούν την υλοποίηση ενός
συνεκτικού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων. Η εταιρεία Marketing Greece ΑΕ
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και μπορεί να συνδράμει στην προώθηση και
προβολή της χώρας στη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε.
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εξεταζόμενη ρύθμιση συνίστανται κυρίως
στην άμεση υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων προβολής και προώθησης μέσω της
σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάγκη διαμόρφωσης
της εικόνας ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού εν μέσω πανδημίας απαιτεί
συντονισμένη δράση και ολοκληρωμένο σχέδιο.
Εβδομηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως στόχο να ρυθμίσει θέματα που
ανακύπτουν μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών και αφορούν στην καταγγελία
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των σχετικών συμβάσεων λόγω έκτακτων συνθηκών οφειλόμενων στη λήψη μέτρων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα,
ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών.
Η ρύθμιση στοχεύει στην επίλυση ενός πρακτικού ζητήματος για την επιστροφή χρημάτων
στους δικαιούχους όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή από τη σχετική σύμβαση ως
αποτέλεσμα ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων λόγω συμμόρφωσης στα μέτρα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με την εισαγόμενη
διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στον πελάτη
αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα για να αποτραπεί περαιτέρω
επιβάρυνση αυτών λόγω των πιέσεων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Η ισχύς του
πιστωτικού σημειώματος θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 18 μήνες από την έκδοσή του ενώ
εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του πιστωτικού σημειώματος, θα μπορεί να
λάβει τα χρήματά του μετά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος.
Πρόκειται για ένα μέτρο που θα επιτρέψει στις τουριστικές επιχειρήσεις να μπορούν να
διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο αιτημάτων για επιστροφές χρημάτων που δέχονται από
τους πελάτες τους από τις καταγγελίες των σχετικών συμβάσεων.
Εβδομηκοστό πρώτο άρθρο: Με την ανωτέρω διάταξη ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης
συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (B2B) λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η
ρύθμιση καταλαμβάνει συμβάσεις που ακυρώθηκαν στο διάστημα 25.2.2020 (ημερομηνία
έναρξης της λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID19) έως 30.9.2020.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση της πίεσης ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών ακυρώσεων. Με την εισαγόμενη
ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στις οφειλέτριες τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν
στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο
πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 μηνών από την έκδοσή του. Η ως άνω
πρόβλεψη που γίνεται κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων
σύμβασης ή νόμου υπαγορεύεται από τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουν οι επιχειρήσεις
του κλάδου και της άμεσης απειλής για την οικονομική βιωσιμότητά τους.
Εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την οικονομική
ενίσχυση καταλυμάτων του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 5052/24.3.3.2020 απόφασης του
Υπουργού Τουρισμού που συνεχίζουν τη λειτουργία τους κατ’ εξαίρεση του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να
καλύψουν έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες σίτισης και στέγασης ορισμένων προσώπων ομάδων και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει αφενός στη στήριξη των τουριστικών καταλυμάτων που
λειτουργούν και αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας και της μειωμένης τουριστικής
κίνησης προβλήματα ρευστότητας και αφετέρου στην κάλυψη έκτακτων κοινωνικών
αναγκών που χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 (άρθρα 73-74)
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Με το εβδομηκοστό τρίτο άρθρο ορίζεται ότι, κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι αρμόδιες αρχές και τα
όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Με το εβδομηκοστό τέταρτο άρθρο εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν τον περιορισμό
κυκλοφορίας των πολιτών.
2. Κύρωση της 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»
ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 1-8)
Λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, είναι απολύτως απαραίτητη η
λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από τις συνέπειες
αυτού, να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, και λόγω
της αναστολής εργασιών δημοσίων κλπ. υπηρεσιών που δεν επέτρεψαν στα φυσικά
πρόσωπα τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την υποβολή αίτησης,
κρίνεται απαραίτητη η παράταση της διάρκειας ισχύος για τρείς επιπλέον μήνες από τη
λήξη του, δηλαδή μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 με το άρθρο πρώτο.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου συμπληρώνεται η πρόβλεψη
έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και
τις 29 Μαρτίου 2020. Η εν λόγω έκπτωση διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με
το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
Δεδομένου ότι οι προθεσμίες του ν. 4270/2014 σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) έληγαν εντός του διαστήματος της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής)
δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών
για την εμφάνιση των πληρωμών του ΠΔΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό
έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, κρίθηκε αναγκαία η διάταξη του άρθρου τρίτου με την
οποία χορηγείται περαιτέρω παράταση των προθεσμιών που είχαν ήδη παραταθεί κατά
ένα μήνα με την από 13.4.2020 ΠΝΠ.
Λόγω της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των
πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει με μείωση της κατανάλωσης και έλλειψη ρευστότητας
επιδιώκεται με τις ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι
καταβολής ΕΦΚ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου κρίνεται αναγκαία, στο γενικό πλαίσιο των
μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η στήριξη και των επιχειρήσεων που
ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες, λαμβανομένων όμως υπόψη και των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικρατούν στις επιχειρήσεις αυτές. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ΚΑΔ δεν
συμπεριελήφθησαν στην πρώτη φάση στη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων καθότι
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όφειλαν να παραμένουν εν πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης, με το σύνολο του εργατικού δυναμικού τους σε ετοιμότητα, εξαιρέθηκαν έτσι, και
εξαιρούνται από την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
τους. Ταυτόχρονα, απαγορεύθηκε με κρατική εντολή η λειτουργία των τμημάτων των
χειρουργείων τους. Με την προτεινόμενη διάταξη:
1)
Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικά
Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων
τμηματικής
καταβολής
βεβαιωμένων
οφειλών
έως
την
31.8.2020, δίνεται δε το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του
καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης έως
την 11.5.2020.
2) Παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτητές έως
30.4.2020
και
31.5.2020
αντίστοιχα,
έως
31.10.2020
και
30.11.2020,
αντίστοιχα, παρατείνεται δε κατά τρεις (3) μήνες η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων.
3) Αντισταθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστό 20% της διαφοράς του
μηνιαίου κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, με τον μηνιαίο κύκλο εργασιών της του
αντίστοιχου μήνα του προηγουμένου έτους, μέσω μείωσης του ποσού των
καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της
Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής (clawback), υπό την προϋπόθεση ότι η
μείωση δεν δύναται να υπερβεί το 50% των τριών δωδεκατημορίων του
εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το
έτος 2019.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έκτου κρίθηκε αναγκαία, καθώς λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και των συναφών
μέτρων που έχουν αναγκαστικά ληφθεί για την ανάσχεση της περαιτέρω διασποράς του,
έχει επηρεαστεί δυσμενώς ο τομέας των αερομεταφορών. Η Ελληνική Πολιτεία στο
πλαίσιο λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας στη συγκυρία αυτή, κρίνει ότι πρέπει να
λάβει μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων διαχείρισης αεροδρομίων, όπως έγινε και σε
άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έβδομου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας
διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο
συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο είναι αναγκαία προκειμένου να
αντιμετωπιστούν ζητήματα ρευστότητας που τυχόν έχουν προκύψει στην αγορά των εν
λόγω προϊόντων από τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες που δημιούργησε η διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 και να ωφεληθούν τα νοικοκυριά από τις χαμηλές τιμές διάθεσής
τους.
Λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων η οποία επήλθε με
την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 855), στα πλαίσια
των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αναγκαία η
ρύθμιση του άρθρου όγδοου σχετικά με τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στις
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επιχειρήσεις αυτές, να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των ρυθμισμένων οφειλών τους
προς το Υπουργείο Οικονομικών.
ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (άρθρο
9)
Με το άρθρο ένατο, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 ο κλάδος της τροφοδοσίας της αγοράς με υγειονομικό υλικό κρίνεται υψίστης
σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και της πρόσβασης των καταναλωτών
στα αγαθά. Η τυχόν συνολική αναστολή μιας επιχείρησης από την ύπαρξη ενός κρούσματος
με την νόσο θα δημιουργούσε προβλήματα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 10-15)
Άρθρο δέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση των δυσμενών
συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις –
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
ότι ο κίνδυνος διασποράς ναι μεν δεν έχει εξαλειφθεί αλλά έχει περιορισθεί ικανοποιητικά.
Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η ομαλή μετάβαση στην
επανεκκίνηση της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο δωδέκατο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση εκτάκτων,
κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών των επιχειρήσεων εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν θέσει τις
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε αναστολή.
Άρθρο δέκατο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις και οι
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή
δημόσιας αρχής ή χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά πληττόμενοι, βάσει των σχετικών
αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται να προσαρμόζουν το ωράριο
εργασίας των εργαζομένων τους στο ωράριο λειτουργίας τους κατά τα οριζόμενα στις
αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο δέκατο τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παράγραφος 9 στο
άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) στην οποία προβλέπεται, ειδικά για το έτος
2020, αναστολή της διαδικασίας και συγκεκριμένα μετάθεση των ημερομηνιών εκκίνησης
αλλά και κάθε σταδίου της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του
κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, σε άλλους χρόνους, μεταγενέστερους και
ρητά οριζόμενους στις υποπεριπτώσεις α έως και στ της εν λόγω παραγράφου.
Άρθρο δέκατο πέμπτο: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση έως την 30η
Ιουνίου 2020 της κανονιστικής ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και
των Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με
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τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου έως
και την 30η Απριλίου 2020.
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 16-21)
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας, ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι
δημόσιες δομές υγείας και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εποπτευόμενων
φορέων του. Ειδικότερα: Στο δέκατο έκτο άρθρο ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής δωρεών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων προς το Υπουργείο Υγείας. Στο δέκατο έβδομο άρθρο
διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων, οι οποίοι δικαιούνται έκτακτη οικονομική
ενίσχυση. Με το δέκατο όγδοο άρθρο διασφαλίζεται η λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΔΥ έως και την 31.7.2020, σε περίπτωση παραίτησης μέλους, και μέχρι
το διορισμό νέου. Με το δέκατο ένατο άρθρο διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων
επιδόματος στολής στο Ν.Π.Δ.Δ του ΕΚΑΒ. Με το εικοστό άρθρο διευρύνεται το πλαίσιο
λειτουργίας του εθνικού μητρώου ασθενών COVID-19 ως προς την αναδρομική χορήγηση
δεδομένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Με το εικοστό πρώτο άρθρο, οι ιατροί που θα συμμετάσχουν
στις εξετάσεις αναισθησιολογίας και πνευμονολογίας έως και τον Δεκέμβριο του 2020,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, προκειμένου να
απασχοληθούν άμεσα σε τομείς δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του COVID-19.

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρθρα 22-32)

ΨΗΦΙΑΚΗΣ

Όσον αφορά στα άρθρα εικοστό δεύτερο μέχρι εικοστό ένατο του Υπουργείου Εσωτερικών
σκοπείται η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19. Ειδικότερα, εισάγονται
ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των μαθητών, την κίνηση οχημάτων των ΟΤΑ, τις προμήθειες
κλπ.
Όσον αφορά στο άρθρο τριακοστό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που
δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α΄261), μπορούν
να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών,
εφόσον υποβάλουν δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, εντός έξι (6)
μηνών, ήτοι έως 30.4.2020.
Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης συνεπεία της πανδημίας Covid-19, ήταν αδύνατο
για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας (ειδικότερα απαιτείται μετάβαση στα κέντρα εκπομπής, λήψη
φωτογραφιών, σύνταξη τεχνικών μελετών, αναβάθμιση εξοπλισμού κλπ.). Ενόψει αυτού,
στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, ιδίως για τους κλάδους της
οικονομικής δραστηριότητας που πλήττονται σοβαρά (όπως εν προκειμένω οι
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις), η παράταση της εν λόγω προθεσμίας αποτελεί ελάχιστη
εγγύηση για την τήρηση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των
διοικουμένων, οι οποίοι αδυνατούν εν τοις πράγμασι να συμμορφωθούν εμπρόθεσμα στις
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υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ν. 4635/2019, ο οποίος έθεσε ένα νέο και ολοκληρωμένο
νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
Δεδομένου ότι η προθεσμία έληξε ήδη την 30.04.2020, είναι κατεπείγουσα η νομοθετική
αναδρομική παράτασή της μέχρι το τέλος του έτους 2020, προκειμένου να παρασχεθεί
επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τα ανωτέρω.
Με τη διάταξη του άρθρου τριακοστού πρώτου παρέχεται η δυνατότητα στις
αναφερόμενες εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου να μπορούν να εξαιρέσουν από
τις άδειες ειδικού σκοπού ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, λόγω του ειδικού έργου που
εκτελούν και που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τα αυξημένα
μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν την περίοδο αυτή της υγιειονομικής κρίσης.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τριακοστού δεύτερου είναι αναγκαία, καθώς παρέχει
τη δυνατότητα παράτασης, μέχρι τις 30.6.2020, του χρονικού διαστήματος της αναστολής
εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) για
ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/1872
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/1868 και 698/1876 αποφάσεις του
Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/1878 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν
στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Η εξέταση των ως άνω ενστάσεων ανεστάλη με
το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α΄207) μέχρι τις 30.4.2020, ενόψει, ωστόσο, των έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού-Covid 19 κατά το χρονικό
διάστημα της χορηγηθείσας αναστολής εξέτασης των ενστάσεων, και ιδίως λόγω της
αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων, κατέστη δυσχερής η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων
για την προσήκουσα υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών ενώπιον των ανωτέρω
Επιτροπών.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (άρθρα 33-34)
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τριακοστού τρίτου εξυπηρετείται η ανάγκη
ύπαρξης μιας ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την
εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το χρονικό διάστημα των έκτακτων
συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την
αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων του συγχρωτισμού πολλών ατόμων στους
περιορισμένης έκτασης χώρους των γραμματειών των δικαστηρίων. Περαιτέρω, η διάταξη
αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια αλλά και
δαπανών για τους διαδίκους.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τέταρτου κρίθηκε αναγκαία για την
εύρυθμη λειτουργία εκάστου δικαστηρίου, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ
της θέσπισης και της εφαρμογής της διάταξης, που δεν επαρκεί για την σύγκληση των
Ολομελειών των Δικαστηρίων και την λήψη απόφασης από αυτές.
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 35-39)
Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που περιλαμβάνονται στην υπό κύρωση, από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
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την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), καλούνται να
αντιμετωπίσουν ζητήματα τα οποία ανακύπτουν εν όψει της επικείμενης σταδιακής
επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, με την παράλληλη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Ειδικότερα, με το τριακοστό πέμπτο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα της διαδικασίας
εγγραφών των μαθητών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) για το επόμενο σχολικό έτος. Πιο συγκεκριμένα,
μετατίθενται χρονικά οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων
δηλώσεων εγγραφής και των σχετικών δικαιολογητικών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται και
η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία. Οι
ρυθμίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες λόγω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης της
λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, ενώ παράλληλα η πρόβλεψη για την
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία αποσκοπεί στο να
αποφορτίσει τις σχολικές μονάδες από τη μαζική προσέλευση γονέων και κηδεμόνων, για
λόγους αποφυγής συγχρωτισμού και μετάδοσης του κορωνοϊού.
Με το τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινών αποφάσεων του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και
ιδρυμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθμού, ιδίως στον τομέα της παροχής καθαριότητας και, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
των εκπαιδευτικών δομών, για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής. Επίσης, με
όμοιες αποφάσεις παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή
και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης και αξιολόγησης, καθώς και τροποποίηση της
διαδικασίας διεξαγωγής τους, τόσο για τις προαγωγικές και απολυτήριες, όσο και για τις
πανελλαδικές εξετάσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διενέργειά τους με
ασφάλεια για τη δημόσια υγεία.
Παράλληλα, παρέχεται, ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, η δυνατότητα
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να λαμβάνει, με απόφασή του και κατά
παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο σχετικά με την αναπλήρωση
διδακτικών ωρών και να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης,
την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων και την
εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με
όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται κάθε
αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων
σπουδών α’ και β΄ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και να
ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των
εξετάσεων των φοιτητών σε αυτά.
Στο τριακοστό έβδομο και τριακοστό όγδοο άρθρο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία
για την προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις
εκπαιδευτικές δομές, καθώς και της προμήθειας υγειονομικού και προστατευτικού υλικού
από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊου COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την
30η Σεπτεμβρίου 2020.

391

Τέλος, στο τριακοστό ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για το
σχολικό έτος 2019-2020, της έκδοσης απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» έως τη 15η Νοεμβρίου 2020, καθώς και για την
αναπροσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας
και του προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – μαθητείας σε εργασιακό χώρο.
Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η παροχή της δυνατότητας αναπλήρωσης της απώλειας
ωρών εργαστηριακού μαθήματος και ημερών εκπαίδευσης σε χώρους εργασίας, που
προκλήθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας τόσο των εκπαιδευτικών δομών, όσο και
επιχειρήσεων ή οργανισμών στους οποίους υλοποιείται η μάθηση στον χώρο εργασίας.
ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (άρθρα 4041)
Άρθρο τεσσαρακοστό: Λόγω της δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και των επιβληθέντων εξ αυτής περιοριστικών μέτρων στη διενέργεια μεταφοράς
επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων συγκεκριμένων
κατηγοριών πλοίων κρίνεται αναγκαία η θέσπιση μέτρων για την στήριξη των ναυτικών που
απασχολούνται στα πλοία, καθώς και των ναυτικών που είναι άνεργοι και δεν έχουν άμεση
πρόσβαση στην απασχόλησή τους στα πλοία.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύναψη των
συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από
30.03.2020 ΠΝΠ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος,
προκειμένου να μη διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά της χώρας, δεν υφίσταται
χρονικό περιθώριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ
τούτου με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται μετά τη
σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 σε
συνδυασμό με το εδ. γ΄της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001.
ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άρθρο 42)
Η προτεινόμενη διάταξη, ήτοι το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο κρίνεται αναγκαία και
κατάλληλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες εποχιακών
εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, οι οποίες εν γένει καλύπτονται διαχρονικά από
εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα που έχουν
ληφθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού των μετακινήσεων, η μετακίνηση της
συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στη χώρα μας έχει προσωρινά απαγορευτεί, με
αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας ολοκλήρωσης των καλλιεργητικών
εργασιών και τη διαταραχή της παραγωγικής διαδικασίας. Η θέσπιση του προτεινόμενου
άρθρου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εισόδου των
πολιτών τρίτων χωρών, από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, παρέχοντάς τους
άμεσα το δικαίωμα εποχιακής εργασίας στην αγροτική οικονομία, για όσο χρόνο διαρκεί η
διαμονής τους.
ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (άρθρο 43)
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Η διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου κρίνεται αναγκαία καθώς περιέχει
ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 44)
Ως προς το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο παρέχεται η δυνατότητα λήψης μέτρων
προσωπικής υγιεινής σε χώρους συνάθροισης κοινού με σκοπό την προστασία από τη
διάδοση και διασπορά του κορωνοϊού. Τα αναγκαία αυτά μέτρα συνίστανται σε
υποχρεωτική χρήση μάσκας, μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη
επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας
και ειδικοί κανόνες λειτουργίας. Προβλέπονται επίσης και τα πρόστιμα που θα
επιβάλλονται στους παραβάτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις). Αρμόδιες αρχές για τη
διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1 του τεσσαρακοστού άρθρου, τη
διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Όσον αφορά στο Μέρος Α και ειδικότερα το άρθρο πρώτο επεκτείνονται οι δικαιούχοι των
οικονομικών ενισχύσεων λόγω πανδημίας COVID-19 και για επιχειρήσεις με τη μορφή
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν
απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.
Με το άρθρο δεύτερο γίνεται δεκτή για λόγους αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
λόγω διασποράς της πανδημίας COVID-19, η τροποποίηση αναδρομικά κύριου ενεργού
(ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις
24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα και
σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων πλέον
των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον ΚΦΔ.
Με το άρθρο τρίτο παρέχεται σε επιχειρήσεις λόγω πανδημίας COVID-19 το ευεργέτημα
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, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς το συνολικό ποσό της οφειλής
που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.
Με το άρθρο τέταρτο επεκτείνεται το προσωρινό μέτρο χορηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
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λόγω πανδημίας COVID-19, καθώς επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία τους,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη
ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα η
ενίσχυση με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής» να χορηγείται και στο πλαίσιο του
Κανονισμού αριθ.1407/2013 της ΕΕ σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε
περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δύναται να ενταχθούν στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».
Με το άρθρο πέμπτο χορηγείται παράταση κατά ένα (1) μήνα των προθεσμιών του ν.
4270/2014.
Με το άρθρο έκτο ρυθμίζεται ο χρόνος εφαρμογής της απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό
Υγείας διενεργήθηκε πριν την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64).
Με το έβδομο άρθρο διασφαλίζεται αφενός η πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες
και τα αγαθά, αφετέρου διατηρείται ενιαίο πλαίσιο ανταγωνισμού στα εμπορικά κ μη
καταστήματα.
Με το άρθρο όγδοο το πεδίο εφαρμογής της τροποποιούμενης διάταξης επεκτείνεται σε
ευπαθείς ομάδες με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των ήδη προστατευόμενων και ως εκ
τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με την τελολογία της αρχικής ρύθμισης,
την οποία συμπληρώνει καταλλήλως, είναι δε αναγκαία, καθώς με την εισαγωγή της
επιτυγχάνεται η όμοια αντιμετώπιση όμοιων ή σχεδόν όμοιων καταστάσεων.
Το άρθρο ένατο προβλέπει την παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από Δήμους, κατατείνει δε
στην προστασία των δικαιούχων, εν όψει του γεγονότος ότι δεν καθίσταται δυνατή η
υποβολή αίτησης για την ανανέωση του σχετικού δικαιώματός τους, λόγω των έκτακτων
συνθηκών που ανέκυψαν στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία και
κατάλληλη, καθώς λειτουργεί προστατευτικά για την συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα της
κοινωνίας.
Με το άρθρο δέκατο αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), εναρμονιζόμενο με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού,
προβλέποντας την αναβολή όλων των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των
ΚΕ.Π.Α. για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης έως την 31η
Μαΐου 2020. Προσέτι, η ανάγκη προστασίας των δικαιούχων αναπήρων από την πανδημία
καθιστά αναγκαία την παράταση της καταβολής των λόγω αναπηρίας χορηγούμενων
προνοιακών παροχών, στις περιπτώσεις που κατά την τρέχουσα περίοδο λήγει η ισχύς των
σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εξάλλου,
συμπληρώνεται καταλλήλως το κανονιστικό πεδίο της αρχικής ρύθμισης, εντάσσοντας σε
αυτό και τους δικαιούχους, των οποίων έχει υποβληθεί η αίτηση παράτασης αλλά δεν έχει
εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών, αλλά και τις
περιπτώσεις υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της
προτεινόμενης ρύθμισης.
Με το άρθρο ενδέκατο παρέχεται ένα μέτρο στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέποντας στους
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συγκεκριμένους οφειλέτες να μην απωλέσουν την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 28 του ν.
4321/2015 (Α’ 32) και του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α΄237) και ειδικότερα, στην
περίπτωση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) να διατηρούν δύο παράλληλα καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών,
ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί
των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο δωδέκατο, εξαιτίας της συνέχισης των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται
επιτακτική η χορήγηση νέας παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και
των εργοδοτικών οργανώσεων.
Με το άρθρο δέκατο τέταρτο εισάγεται ρύθμιση ώστε ότι η μηνιαία αμοιβή των ιδιωτών
ιατρών για απασχόληση σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
λόγω COVID-19 να είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.
Με τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό επιδιώκεται η άρση των ερμηνευτικών
αμφιβολιών σχετικά με τη νομική ισχύ και το αποδεκτό των πάσης φύσεως εγγράφων που
δύνανται να εκδώσουν οι πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου, η παροχή της δυνατότητας στα φυσικά πρόσωπα - πελάτες των πιστωτικών
ιδρυμάτων να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση και επαλήθευση της
ταυτότητάς τους, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή τους στο φυσικό κατάστημα και στην
προσαρμογή του προσωπικού των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» στις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τη εμφάνιση
στη χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την υπό κρίση ρύθμιση, δίδεται η δυνατότητα άμεσης
και αποτελεσματικής ανταπόκρισης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις πιέσεις
που δέχεται η χώρα, λόγω της αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών στα χερσαία
σύνορά της και συγκεκριμένα, στο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Σκοπός είναι η επίτευξη της θωράκισης του εν λόγω
τμήματος των συνόρων κατά τον βέλτιστο και ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται η αναστολή
χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα 2020 στους δοκίμους υπαστυνόμους και στους δοκίμους
αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ.
319/1995 (Α’ 174) και στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187)
αντίστοιχα μέχρι νεοτέρας, προς αντιμετώπιση της όλως εξαιρετικής και επείγουσας
ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. Επιπλέον,
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης της παραπάνω άδειας σε μεταγενέστερο χρονικό
διάστημα, εφόσον έχει εκλείψει η ανωτέρω επείγουσα κατάσταση λόγω του κινδύνου από
τη διασπορά της ανωτέρω νόσου κατόπιν σχετικής απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
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Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η διατήρηση ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικής των Σωμάτων Ασφαλείας, εντός μιας κρίσιμης
εθνικά περιόδου, διαμέσου της αξιοποίησης κατασχεθέντων ανενεργών μεταφορικών
μέσων, που αποτέλεσαν εργαλεία διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Ειδικότερα,
στα ήδη συμπεριλαμβανόμενα αδικήματα του άρθρου 6 του ν. 3938/2011, προστίθενται
και εκείνα της ληστείας, της εκβίασης, της απαγωγής, του εμπρησμού, καθώς και άλλα
ανάλογης βαρύτητας και απαξίας εγκλήματα. Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη
σύντμηση των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου προθεσμιών, η
οποία ερείδεται στις άκρως πιεστικές ανάγκες, κρίνεται ότι θα επιτευχθεί η ανανέωσηενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και η
κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής χρηστικών οχημάτων των Υπηρεσιών με τη χρήση των
απαραίτητων ανταλλακτικών.
Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Με τη προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η κάλυψη των
οδοιπορικών εξόδων που αφορούν σε μετακινήσεις του προσωπικού του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της άμεσης και ταχείας κάλυψης επιτακτικών αναγκών
σχετικά με την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.
Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρα: Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι
αναγκαίες λόγω των έκτακτων συνθηκών λειτουργίας της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα
αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα αντίστοιχα προβλήματα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις
δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών.
Ειδικότερα, οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία για την
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την οποία αφορά το τεσσαρακοστό όγδοο
άρθρο της υπό κύρωση Π.Ν.Π.. Η εξακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην
περίοδο των διακοπών του Πάσχα, με σεβασμό των αργιών της περιόδου αυτής, αποσκοπεί
στην κάλυψη, την επανάληψη και την εμπέδωση της διδακτέας ύλης, ώστε να μην
υπάρξουν κενά λόγω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών
δομών με φυσική παρουσία, αλλά και στη, μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
διατήρηση της στενής σύνδεσης και επικοινωνίας των μαθητών, τόσο με τους δασκάλους
τους όσο και με τους συμμαθητές τους.
Αντιστοίχως, στον χώρο των Α.Ε.Ι. αξιοποιείται η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης για τη
δημόσια υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών, κατά τα οριζόμενα στο πεντηκοστό
δεύτερο άρθρο, ενώ η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το πεντηκοστό
πρώτο άρθρο, καθιστά δυνατή την έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών για
την εκκαθάριση και καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, το οποίο είναι
απαραίτητο για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται για το
προσωπικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην αλλοδαπή η διαβίωση στις χώρες
υποδοχής. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, με το πεντηκοστό άρθρο ορίζεται ότι το χρονικό
διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών
δομών του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου
χωρίς άλλες προϋποθέσεις, αφού άλλωστε η μη παροχή εργασίας κατά το χρονικό
διάστημα αυτό, λόγω των μέτρων, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων.
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Με τις διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου επιλύεται το ζήτημα της συμμετοχής
ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις και
παρέχεται η δυνατότητα της εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των
υποψηφίων.
Οι διατάξεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου, με τις οποίες ρυθμίζεται η υποχρέωση
καταβολής διδάκτρων και λοιπών ποσών από τους μαθητές ή τους λοιπούς
εκπαιδευομένους προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, ρυθμίζουν με δίκαιο τρόπο το
ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι προβλέπεται η μη καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε
υπηρεσίες που δεν προσφέρονται κατά το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της λειτουργίας
των δομών με φυσική παρουσία, όπως μεταφορά, σίτιση και απογευματινές
δραστηριότητες, καθώς και η ολική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων
στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικές δομές δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ
αποστάσεως διδασκαλίας ή κατάρτισης.
Με την διάταξη του πεντηκοστού τέταρτου άρθρου παρέχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού η δυνατότητα να επιχορηγήσει τους δραστηριοποιούμενους στον
πολιτισμό, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως
της νομικής μορφής τους.
Η διάταξη του πεντηκοστού πέμπτου άρθρου αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας
επιχορήγησης των φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του
κορωνοϊού-COVID 19 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η διάταξη του πεντηκοστού όγδοου άρθρου αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα
της συνέχειας της διοίκησης στο Κ.Α.Π.Ε., μέσω της εκ του νόμου παράτασης της θητείας.
Επιπροσθέτως, η ρύθμιση δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο διάστημα εφαρμογής,
ήτοι έχει ισχύ ως τις 31.05.2020. Περαιτέρω, λαμβάνεται πρόνοια, για τον ίδιο λόγο της
συνέχειας της λειτουργίας του φορέα, ώστε να ο μπορεί ο Υπουργός σε περίπτωση
παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ΔΣ, να ορίζει
αντικαταστάτες αυτών κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4
παρ. 2 του ΠΔ 375/1987.
Η διάταξη του πεντηκοστού ενάτου άρθρου είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι
ο διακανονισμός πληρωμών αφορά τα τιμολόγια των Διαχειριστών, τα οποία είναι
πληρωτέα από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 31 Μαΐου 2020,
διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις πληρωμών, άρα και η
υστέρηση εσόδων από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Περαιτέρω, ταυτόχρονα με τη διευκόλυνση των προμηθευτών, διασφαλίζεται και η
ομαλότητα είσπραξης των σχετικών πληρωμών από τους Διαχειριστές, καθώς η δυνατότητα
διακανονισμού εξαρτάται από την εμπρόθεσμη εξόφληση των επιμέρους δόσεων.
Η διάταξη του εξηκοστού άρθρου είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι αφορά τα
τιμολόγια της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις του οικείου Κώδικα
Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας, από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης
έως και την 30 Ιουνίου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές
καθυστερήσεις, λόγω των εκτάκτων μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Επίσης προβλέπεται ότι το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. κατόπιν
εκτίμησής της για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο
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σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
διάταξης μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020 και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα
μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης.
Αντιστοίχως η ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή
ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι
και οι διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
Με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής
μονάδας ΜΕΘ και ο καθορισμός των κύριων όρων εκτέλεσης της σύμβασης από τον
ανάδοχο και ο καθορισμός χρηματοδότησης του έργου
Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη συνέχιση της οικονομικής
δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων και η συνέχιση του μεταφορικού έργου
των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
2. Κύρωση της 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»
Μέσω της παράτασης στην προθεσμία υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του νόμου
προστασίας κυρίας κατοικίας (ν. 4605/2019, Α΄ 52) που προβλέπεται με το άρθρο πρώτο
επιδιώκεται η διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών για τους δικαιούχους που δεν
μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση λόγω της πανδημίας.
Με το άρθρο δεύτερο παρέχεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα η έκπτωση 25% και
για τις οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020,
δηλαδή για πολίτες και επιχειρήσεις που είχαν εμπρόθεσμα καταβάλλει τις οφειλές τους
και μάλιστα πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 31 ης Μαρτίου 2020. Συνεπώς,
συμπληρώνεται η σχετική πρόβλεψη έκπτωσης ποσοστού 25%, η οποία διενεργείται μέσω
συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή
δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι
οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
Με το άρθρο τρίτο χορηγείται παράταση μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 των προθεσμιών του ν.
4270/2014 σχετικά με τα χρηματικά εντάλματα και τις λογιστικές εγγραφές του ΠΔΕ, η
οποία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των ειδικών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοïoύ COVID-19, προκειμένου να επιτευχθεί η
ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικον. έτους 2019 και οι
δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τέταρτου προβλέπεται η παροχή πίστωσης
χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερών για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.), του ΦΠΑ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα
ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν.2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 109 του
ν.2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τον Ε.Φ.Κ.
από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020.
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Με την ένταξη των επιχειρήσεων που ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες στα μέτρα
στήριξης της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου πέμπτου αντισταθμίζεται η εξαίρεσή
τους από τα μέτρα ενίσχυσης των λοιπών πληττόμενων επιχειρήσεων, που έγινε για λόγους
δημοσίου υγειονομικού συμφέροντος.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο άρθρο έκτο επικεντρώνονται στη διευκόλυνση
εξόφλησης χρηματικών οφειλών προς τους δικαιούχους, βάσει των σχετικών συμβάσεων
παραχώρησης, και εν προκειμένω για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Οι οφειλές που αφορά η ρύθμιση είναι αυτές που είναι
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020 και η μετάθεση της εξόφλησής τους
επιβαρύνεται με το σχετικό επιτόκιο που προβλέπει η οικεία σύμβαση παραχώρησης.
Επίσης, ορίζεται ρητώς ότι η ρύθμιση εξυπηρετεί σκοπό που ανέκυψε και σχετίζεται με
συγκυριακά γεγονότα και δεν συνιστά τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου έβδομου με την οποία προβλέπεται παράταση της
προθεσμίας διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης με
μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο αποσκοπεί:

στη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία επωφελούνται από τη χαμηλή τιμή
πώλησης καυσίμων θέρμανσης,

στην τόνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει, καθώς υπάρχει
μειωμένη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα συνεπεία των περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και

στην παροχή της δυνατότητας μέσω της εξουσιοδότησης στον Υπουργό
Οικονομικών για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας διάθεσης του πετρελαίου
θέρμανσης.
Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η θέση σε ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης και του
φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης στην ελληνική αγορά με μειωμένο συντελεστή διακόσια
ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο μέχρι και την 15η Μαϊου 2020 αντί της 30ης Απριλίου
2020, με δυνατότητα και περαιτέρω παράτασης του μέτρου αυτού.
Μέσω της παράτασης της προθεσμίας καταβολής των δόσεων των οφειλών τους προς το
Υπουργείο Οικονομικών του άρθρου όγδοου και της αναστολής της είσπραξης αυτών για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει στους έξι (6) μήνες επιδιώκεται η
διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών των επιχειρήσεων των τυχερών παιγνίων, των
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ Γ.Π. οικ.
18149/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 855), λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο της
επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της
ταυτόχρονης ανάγκης διατήρησης των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς ναι μεν ο κίνδυνος διασποράς έχει
περιορισθεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του ενδέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο της
επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο κίνδυνος
διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έχει περιορισθεί, αλλά δεν έχει
εξαλειφθεί.
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Η προτεινόμενη ρύθμιση του δωδέκατου άρθρου παρίσταται αναγκαία προκειμένου να
αντιμετωπισθούν, μέσω της δυνατότητας προσωρινής επανόδου στην εργασία
εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, έκτακτες, κατεπείγουσες, μη
αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες των επιχειρήσεων -εργοδοτών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου τρίτου άρθρου παρίσταται αναγκαία, στο πλαίσιο
της επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο κίνδυνος
διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έχει περιορισθεί, αλλά δεν έχει
εξαλειφθεί.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου τετάρτου άρθρου η οποία καθίσταται αναγκαία στο
πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας, ορίζει νέες
προθεσμίες ως προς την εκκίνηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του
κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, όπως αυτή
προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (167 Α’).
Η προτεινόμενη ρύθμιση του δεκάτου πέμπτου άρθρου καθίσταται αναγκαία στο πλαίσιο
των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας, καθώς αποσκοπεί στην
εξασφάλιση επαρκούς χρόνου στα μέρη των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να
καταρτιστούν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην μετάθεση της διαδικασίας των
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε απώτερο χρονικό διάστημα όπου η χώρα δεν θα τελεί
υπό το καθεστώς των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
Mε τις προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών σκοπείται η εύρυθμη
λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ειδικώς κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19. Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις για
τη μετακίνηση των μαθητών, την κίνηση οχημάτων των ΟΤΑ, τις προμήθειες κλπ. Kρίνονται
απαραίτητες για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως εξυπηρετούσες ανάγκες
της εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ και των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών.
Η ρύθμιση του άρθρου τριακοστού αφορά αποκλειστικά στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις
σε όλη την ελληνική επικράτεια και διασφαλίζει την παροχή της δυνατότητας εμπρόθεσμης
συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τέταρτου για τον αριθμό των δικασίμων
στα τμήματα και την κατανομή των υποθέσεων σε αυτά είναι κατάλληλη για την εύρυθμη
λειτουργία του κάθε δικαστηρίου.
Οι προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαναλειτουργία
των εκπαιδευτικών δομών και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επάνοδο
στην εκπαιδευτική κοινότητα και εν γένει στην κοινωνική ζωή.
Η μετάθεση των προθεσμιών για την εγγραφή των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά σχολεία με το τριακοστό πέμπτο άρθρο, από τη 15η έως την 30ή Μαΐου,
σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, αντί για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την
20ή Μαΐου, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες, είναι αναγκαία λόγω της εξακολούθησης της
προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
Περαιτέρω, η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων
δηλώσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία, η οποία αποσκοπεί κατ’ αρχήν στην αποφυγή της
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μαζικής προσέλευσης των γονέων και κηδεμόνων στις σχολικές μονάδες, για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού
μετασχηματισμού της χώρας και οδηγεί στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της
σχετικής διαδικασίας.
Στο τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες διατάξεις που θα
εξασφαλίσουν την ομαλή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των
βαθμίδων, επιλύοντας βασικά θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση λειτουργικών
ζητημάτων, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας του COVID-19 απαιτείται μια ευελιξία ως
προς τη δυνατότητα προσαρμογής στην νέα καθημερινότητα που καλείται να συγκεράσει
την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό, βασικά λειτουργικά ζητήματα των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως η
δυνατότητα κάλυψης της διδακτέας ύλης, αναπλήρωσης διδακτικών ωρών και μεταβολής
της διεξαγωγής εξετάσεων, περιλαμβανομένων και των πανελλαδικών, εφόσον παραστεί
σχετική ανάγκη, προβλέπεται να ρυθμιστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις αλλά και με
επιμέρους αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στο τριακοστό έβδομο άρθρο προβλέπονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις, προκειμένου να
καταστούν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας των αναγκαίων μέσων
ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και
παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με
απευθείας ανάθεση. Παράλληλα προβλέπεται και ειδική διαδικασία κατανομής με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και παράδοσης στις
εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να μην προκύψουν χρονικές καθυστερήσεις που θα
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ανάλογη ευελιξία παρέχεται για την
έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής
ή συλλογικής προστασίας για τις ανάγκες των νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και
εργαστηρίων των Α.Ε.Ι..
Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνονται από τις διατάξεις του τριακοστού όγδοου άρθρου,
με τις οποίες αξιοποιείται η εμπειρογνωσία της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., η οποία αποτελεί θυγατρική
εταιρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για την προμήθεια του αναγκαίου
προστατευτικού υλικού για την άμεση κάλυψη ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών
προστασίας της δημόσιας υγείας στις εκπαιδευτικές δομές.
Τέλος, στο τριακοστό ένατο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της απώλειας ωρών εργαστηριακών μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια
(ΕΠΑ.Λ.) και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) της χώρας, καθώς και ημερών εκπαίδευσης σε
χώρους εργασίας, προκειμένου να αναπληρωθούν με την παράταση του προγράμματος
«Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020.
1.3. Συνέπειες στην Οικονομία, στην κοινωνία και τους πολίτες
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο
της επιρροής
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1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Οι ρυθμίσεις των άρθρων πρώτο έως έκτο αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή
έμμεσα) όλες τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου πρώτου επεκτείνονται οι οικονομικές
ενισχύσεις και στις επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των
ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και
πέντε (5) εργαζομένους
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου δεύτερου αφορούν στο σύνολο των
δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τρίτου αφορούν στις επιχειρήσεις που τηρούν
απλογραφικά βιβλία ή διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου τέταρτου αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων
της χώρας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου έβδομου επηρεάζονται οι καταναλωτές με την
απρόσκοπτη πρόσβαση τους στα αγαθά, στις υπηρεσίες και τα εμπορικά καταστήματα,
διασφαλίζοντας κοινούς κανόνες ανταγωνισμού.
Με το άρθρο όγδοο επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού στις
περιπτώσεις που ο σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με
αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, συμπληρώνει με ορθολογικό τρόπο
την τροποποιούμενη ρύθμιση, προστατεύοντας το σύνολο του ευπαθούς λόγω αναπηρίας
πληθυσμού. Η πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού ως συνέπεια της τρέχουσας υγειονομικής
κρίσης προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε οικογένειας, με γνώμονα εν προκειμένω
την προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
Το άρθρο ένατο συνιστά εκδήλωση της προστασίας του κράτους έναντι των ανασφάλιστων,
στους οποίους έχει αναγνωριστεί δικαίωμα δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Η
παράταση της ισχύος των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων συνιστά μονόδρομο εν μέσω
της πανδημίας, λειτουργώντας προστατευτικά έναντι της εν λόγω ευπαθούς ομάδας, την
οποία απαλλάσσει από την τήρηση διαδικασίας σε πολλές περιπτώσεις μη δυνάμενης να
τηρηθεί αλλά και ταυτόχρονα δυνητικά επικίνδυνης.
Οι διατάξεις του άρθρου δέκατου κατατείνουν στην προστασία των ατόμων με αναπηρία,
λόγω λήξης της ισχύος της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Εξαιτίας της εξάπλωσης της
πανδημίας, προκρίνεται η αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.) έως 31.05.2020 και παράλληλα η παράταση της
καταβολής των χορηγούμενων, λόγω αναπηρίας προνοιακών παροχών μέχρι τις
30.06.2020, παρά τη λήξη της ισχύος των σχετικών ιατρικών γνωματεύσεων. Οι
προτεινόμενες στο δέκατο άρθρο διατάξεις συνιστούν ευκρινή αποτύπωση της
προτεραιότητας που αποδίδει η Πολιτεία στην προστασία των ευάλωτων τμημάτων του
πληθυσμού.
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Στο άρθρο ενδέκατο προβλέπεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ασφαλιστικών
ταμείων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄32) ή του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α΄237), και
τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, σε περίπτωση που
προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης, που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου
2020 και εφεξής, να παραμείνουν στην ευνοϊκή ρύθμιση, εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές
τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή υπαχθούν
αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013(Α’ 107) και
τηρούν τους όρους αυτής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι οφειλέτες διατηρούν δύο παράλληλα
καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών, ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο
αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους
όρους της ρύθμισης της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
Με το άρθρο δωδέκατο παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και
των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2020 και πάντως όχι πέραν
της 10ης Ιουνίου 2020.
Τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό επηρεάζουν το σύνολο των πολιτών, ως
χρηστών των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το σύνολο των φορέων που
καθίστανται αποδέκτες των εκδιδόμενων, μέσω των ανωτέρω υπηρεσιών, εγγράφων, τα
πιστωτικά ιδρύματα και τα φυσικά πρόσωπα - πελάτες αυτών, καθώς και το προσωπικό των
εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
Τεσσαρακοστό δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο άρθρο: Από την εφαρμογή της
αξιολογούμενης ρύθμισης δεν επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, κάποια κοινωνική ή
οικονομική ομάδα.
Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Από την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης δεν
επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, κάποια κοινωνική ή οικονομική ομάδα, παρά μόνον οι
δόκιμοι υπαστυνόμοι και οι δόκιμοι αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από τις υπόψη
ρυθμίσεις είναι οι εξής:
•
Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση και
λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του COVID δεν κατέστη δυνατή,
είτε η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις
άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου
διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν.4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης.
•
Οι εργοδότες των πολιτών τρίτων χωρών, ιδίως αυτοί στην αγροτική οικονομία,
καθώς έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να απασχολούν τους εν λόγω αλλοδαπούς
προς κάλυψη των σχετικών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.
Η ρύθμιση του πεντηκοστού τέταρτου άρθρου αφορά στον κλάδο του πολιτιστικού και
δημιουργικού τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας και,
ειδικότερα, 100.000 και πλέον εργαζόμενους και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις,
στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες.
Το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο αφορά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με
κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
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Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρα: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν επάγεται
άμεσο επηρεασμό φυσικών προσώπων και οικονομικών φορέων.
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο : Επίσης, ως προς το ζήτημα της επιβάρυνσης του κρατικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2020, τα
κράτη μέλη μπορούν να προβούν στην οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων
επιχειρήσεων λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού είτε με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων
για την ενίσχυση ρευστότητας είτε με τη μορφή αποζημιώσεων για κάλυψη ζημιών.

2. Κύρωση της 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»
Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή έμμεσα) όλες τις κοινωνικές
ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Η παράταση στην προθεσμία ισχύος του νόμου, όπως προβλέπεται με το άρθρο πρώτο
αφορά στους δυνητικούς δικαιούχους- φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δύνανται να αιτηθούν
την ένταξή τους και να λάβουν ρύθμιση προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους.
Η παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και για
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29
Μαρτίου 2020 του άρθρου δεύτερου αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και
διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες
βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη
Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την
1η Ιουνίου 2020.
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου αναμένονται θετικές συνέπειες για
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων,
δεδομένου ότι παρέχεται διευκόλυνσή τους για την καταβολή του ΕΦΚ και των
συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων με πίστωση δέκα (10) ημερών, στο
πλαίσιο των γενικότερων μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού.
Οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου πέμπτου αφορούν το σύνολο των ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο
86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις
πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου έκτου αναμένονται θετικές συνέπειες για
τους παραχωρησιούχους που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των αερολιμένων,
δεδομένου ότι παρέχεται επιμήκυνση έξι (6) μηνών για την εξόφληση των οφειλών τους
από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού.
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου αναμένονται θετικές συνέπειες
τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των εν λόγω προϊόντων όσο
και για τους τελικούς καταναλωτές, δεδομένου ότι το πετρέλαιο θέρμανσης και το
φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθενται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με
μειωμένο συντελεστή.
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Με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου σχετικά με την παράταση της προθεσμίας καταβολής
των δόσεων παλαιότερων οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών και την αναστολή
είσπραξής τους αναμένονται θετικές συνέπειες για επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οι
οποίες λόγω της υποχρεωτικής αναστολής των εργασιών τους από την έναρξη ισχύος της
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 είχαν
αισθητή μεταβολή στα εισοδήματα τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταποκριθούν
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες μέχρι
τώρα ρυθμίσεις.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού επηρεάζει
άμεσα μόνο τις
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η προβλεπόμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τρίτου αφενός βοηθάει στην
εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στα δικαστήρια και αφετέρου διευκολύνει την εκδίκαση
κρίσιμων για την οικονομική ανάπτυξη υποθέσεων (φορολογικές, δημόσια έργα) κατά το
χρονικό διάστημα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19.
Όσον αφορά το άρθρο τριακοστό τέταρτο, οι συνέπειες για την οικονομία είναι θετικές
καθόσον με την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης επιλύεται μεγαλύτερος αριθμός
υποθέσεων καλύτερα και ταχύτερα.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Όλες οι ανωτέρω προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 στο κοινό, αποτελούν μέτρα πρόληψης, αλλά και μέτρα προστασίας.
Η τρέχουσα υγειονομική κρίση συνιστά φαινόμενο παγκόσμιου φάσματος και εντάσσεται
στην έννοια της ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτων, αντίστοιχης έκτασης ζήτημα δεν είχε καν
τεθεί (ώστε να έχει αντιμετωπιστεί) στο παρελθόν, η παρούσα δε, ΠΝΠ, αποσκοπεί την
διευκόλυνση και την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής προστασίας των δικαιωμάτων των
πληττόμενων προσώπων.
Ειδικότερα, η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), που προκλήθηκε από
τον ιό SARS-CoV-2, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά στην
περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 114
χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε
απομονωθεί στον άνθρωπο. Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συχνά προκαλούν κατά
κανόνα ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις στον άνθρωπο και στα ζώα. Οι περισσότεροι
άνθρωποι μολύνονται με κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια
έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σπάνια κάποιος κορωνoϊός μεταλλάσσεται
και εξαπλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τους
ιούς SARS (2003) και MERS (2012). Όταν ένας νέος ιός προσβάλει τους ανθρώπους , κανείς
δεν έχει ανοσία και όλοι μπορεί να προσβληθούν. Η ευρεία αυτή εξάπλωση του ιού είναι
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και ο λόγος που έχει προκληθεί παγκόσμια ανησυχία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
ανακήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020. Το νέο στέλεχος κορωνοϊού,
εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τα σταγονίδια από τον βήχα ή το φτέρνισμα και
τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός 2-5 ημερών (μέγιστο χρονικό διάστημα 14
ημέρες) από τη μόλυνση. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
ο κάθε ασθενής κολλάει άλλα 1,4 – 2,5 άτομα (συγκριτικά με την εποχική γρίπη, όπου ο
κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο άλλα 1,3 άτομα). Τα συμπτώματα λοίμωξης στα
περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία περιλαμβάνουν κυρίως πυρετό, βήχα και
αναπνευστική δυσχέρεια και οι ακτινογραφίες θώρακα έδειξαν σοβαρές αλλοιώσεις και
στους δύο πνεύμονες. Προς το παρόν ειδική αντι-ιϊκή θεραπεία για τη λοίμωξη από τον νέο
κορωνοϊό δεν υπάρχει. Ωστόσο, τουλάχιστον 70 φαρμακευτικές ουσίες μελετώνται σε
κλινικές έρευνες και τα αποτελέσματα τους αναμένονται σύντομα. Μέχρι τώρα η αναλογία
των θανάτων σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είναι χαμηλή, μικρότερη από 2 %
(δηλαδή πεθαίνουν λιγότεροι από 2 ανά 100 ασθενείς εξαιτίας του κορωνοϊού), ποσοστό
μικρότερο από τον SARS και τον MERS. Στην πραγματικότητα, η θνητότητα ίσως είναι
χαμηλότερη, αφού πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν
στις υγειονομικές αρχές και συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Τα περισσότερα θύματα
ήταν άνω των 60 ετών και είχαν άλλα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας και υποκείμενα
νοσήματα. Για την ώρα, δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό, αλλά ήδη
ξεκίνησαν οι πρώτες κλινικές μελέτες και υπολογίζεται ότι θα μας είναι διαθέσιμο μέσα
στους επόμενους 12-18 μήνες. Όσο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, είναι μεγάλης
σημασίας η εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου: των μέτρων ατομικής
υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης (social distancing). Η κοινωνική
αποστασιοποίηση (social distancing) εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ως βασικό
μέτρο πρόληψης μετάδοσης της νόσου και περιλαμβάνει αποφυγή συναθροίσεων και
συγχρωτισμού οπουδήποτε. Σε προηγούμενες επιδημίες η έγκαιρη εφαρμογή του μέτρου
αυτού έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην καθυστέρηση εμφάνισης νέων κρουσμάτων
και στην επίτευξη της διασποράς των κρουσμάτων σε βάθος χρόνου.
Προς το σκοπό αυτό προωθούνται τα ανωτέρω προληπτικά και μέτρα, και εντείνεται η
προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και των γενικότερων
συνεπειών που αυτά μπορεί να συνεπάγονται και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας
υγείας.
Αναφορικά με τα άρθρα πρώτο έως έκτο δεν έχει εφαρμογή στις παρούσες διατάξεις.
Αναφορικά με τα άρθρα έβδομο δεν υπάρχουν προηγούμενες προσπάθειες.
Τα άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό περιέχουν μέτρα που εντάσσονται σε μια
συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης παθογενειών και προβλημάτων. Όσον αφορά,
ειδικότερα, τις ρυθμίσεις για τα εκδιδόμενα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα και τη διεκπεραίωση, μέσω της Πύλης, των μέτρων δέουσας
επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτές έρχονται να συμπληρώσουν τις θεσπισθείσες
με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ρυθμίσεις για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους
πολίτες μέσων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Όσον αφορά τις
ρυθμίσεις για το προσωπικό των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλέγμα των έκτακτων
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μέτρων που έχουν θεσπισθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν είναι γνωστό αν στην
ελληνική έννομη τάξη έχουν γίνει προσπάθειες αντιμετώπισης συναφούς προβλήματος.
Αναφορικά με το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο παρόμοιες ρυθμίσεις ψηφίσθηκαν καθ’ όλη
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Αναφορικά με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο δεν υπάρχουν προηγούμενες προσπάθειες
αντιμετώπισης ίδιου προβλήματος στην Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που
εμφανίζεται ένα τέτοιο πρόβλημα σε μεγάλες διαστάσεις.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Η παρούσα διάταξη είναι σύμφωνη με τις
συνταγματικές προβλέψεις και συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και στην συνέχιση της οικονομικής
δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δύνανται να
πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλης ρύθμισης
δευτερογενούς δικαίου.
2. Κύρωση της 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»
Α’ Μέρος
Το πρόβλημα της προστασίας κύριας κατοικίας αντιμετωπίστηκε αρχικώς με το νόμο
3869/2011, ο οποίος έληξε, ως προς το σκέλος της δυνατότητας προστασίας της κύριας
κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια, εκδόθηκε ο νόμος 4605/2019 (Α’ 52), ο
οποίος είχε αρχική ισχύ έως την 31.12.2019. Επεκτάθηκε η διάρκεια ισχύος μέχρι την 20 η
Απριλίου 2020 δυνάμει του νόμου 4647/2019 (Α’ 204), ενώ τώρα με τη ρύθμιση του
άρθρου πρώτου επιχειρείται περαιτέρω η επέκταση ισχύος για τρεις επιπλέον μήνες.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δεύτερου είναι αναγκαία για την στήριξη
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που
καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020., η οποία
διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες
βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη
Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την
1η Ιουνίου 2020.
Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου
στηρίχθηκαν επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού, στις οποίες δόθηκε, επιπροσθέτως των μέτρων αναστολών καταβολής Φ.Π.Α,
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράτασης της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών, και η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους.
Σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου επισημαίνεται ότι το πρόβλημα της
διευθέτησης της αποπληρωμής των χρεών των πρακτόρων και των λαχειοπωλών κατά τη
χρονική στιγμή που σταμάτησε η διάθεση των κρατικών λαχείων από τη Δ/νη Κρατικών
Λαχείων αντιμετωπίστηκε αρχικώς με την υπ' αρ. 1918/19.3.2012 απόφαση του

407

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 1108), παρέχοντας το δικαίωμα των 120
δεκαπενθήμερων άτοκων δόσεων. Μεταγενέστερα με την υπ΄ αρ. 3410/25.7.2014
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2043) καθορίστηκε ο χρόνος έναρξης της
ρύθμισης και τέλος με την υπ΄ αρ. Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών (Β' 11) μετατράπηκαν οι εναπομείνασες δόσεις από δεκαπενθήμερες σε
μηνιαίες, αρχόμενες την 1η ημέρα κάθε μήνα.
Όσον αφορά το άρθρο ένατο, με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) ρυθμίστηκε όμοια διάταξη για τις επιχειρήσεις του
κλάδου των τροφίμων.
Η ρύθμιση του άρθρου τριακοστού τρίτου για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των
ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων είναι κατάλληλη για την αποσυμφόρηση των γραμματειών
των δικαστηρίων, ακολουθεί δε τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84). Περαιτέρω, η παράταση της προθεσμίας για
την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την
κατάθεση υπομνήματος, χορηγεί, κατ’ ουσίαν, στους δικηγόρους την προθεσμία για την
προσκόμιση των ως άνω εγγράφων, την οποία θα ζητούσαν, βάσει των ισχυουσών
δικονομικών διατάξεων, αυτοπροσώπως από το δικαστήριο.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα πρώτο έως έκτο: Το πρόβλημα της πανδημίας που καλούνται να αντιμετωπίσουν
αυτήν τη στιγμή τα κράτη στην Ευρώπη, ιδίως δε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της ζώνης του ευρώ είναι πρωτοφανές. Κατά τούτο καινοφανή είναι και τα μέτρα στη
λήψη των οποίων προβαίνει κάθε κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί ήδη
ανακοινώσεις και έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
(https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/03/23/,
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.htm
l, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en). Κατά
συνέπεια, η Χώρα μας προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων αναγκαίων εργαλείων για την
πραγματοποίηση του συνόλου των πολιτικών και δράσεων της Πολιτείας και για την
άμβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να θωρακιστεί στο
σύνολό της η ελληνική οικονομία.
Παράλληλα, σε επίπεδο ΟΟΣΑ έχουν προταθεί μέτρα για τον περιορισμό της ζημίας στην
οικονομία και έχουν καταγραφεί τα ήδη θεσπισθέντα φορολογικά μέτρα των Κ-Μ του
ΟΟΣΑ όπου γίνεται αναφορά και σχετική αναφορά στην Ελλάδα (
http://www.oecd.org/coronavirus/en/)
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Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις
παρούσες διατάξεις.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχουν.
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν είναι γνωστοί παρόμοιοι
τρόποι αντιμετώπισης , αντίστοιχων προβλημάτων, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του
ΟΟΣΑ.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό
πλαίσιο (19.3.2020 C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις,
ήτοι επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να
έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 ευρώ σε
επιχειρήσεις για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις
για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv)
διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις 23 κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική
οικονομία, v) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν αφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση.
2. Κύρωση της 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»
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
εφαρμογή της
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο άρθρο: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και για τους ιδιοκτήτες ατομικών
επιχειρήσεων, λόγω COVID-19 καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή
απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.
Δεύτερο άρθρο: Με έκδοση ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις αναδρομικής
τροποποίησης ΚΑΔ.
Έβδομο άρθρο: Υπουργική Απόφαση για καθορισμό ωραρίου λειτουργίας για τα εμπορικά
καταστήματα σε όλη την επικράτεια.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη

409

λειτουργία της υπηρεσίας διεκπεραίωσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, των μέτρων
δέουσας επιμέλειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τεσσαρακοστό δεύτερο, τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν
απαιτείται η έκδοση κάποιου διατάγματος ή κανονιστικής πράξης προκειμένου να
εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση.
Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, ύστερα από
πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώματος.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Απαιτείται η έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να επιχορηγούνται από πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και
αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου
πολιτισμού. Επιπλέον, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού & Αθλητισμού, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο
τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.
Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν αφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση.
2. Κύρωση της 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»
- Για την εφαρμογή του άρθρου δεύτερου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), δύνανται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης
Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την χορήγηση έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου
2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της
έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές
ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
- Για την εφαρμογή του άρθρου πέμπτου προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την
αντιστάθμιση ποσοστού 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που
προκύπτουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου όγδοου προβλέπεται η έκδοση απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα καθορίσει το χρονικό διάστημα της παράτασης της
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών των επιχειρήσεων τυχερών
παιγνίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης.
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3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Αφορούν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν από
την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Έβδομο άρθρο: Τα εμπορικά καταστήματα κάθε είδους
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
Εικοστό τρίτο και εικοστό τέταρτο άρθρο: Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις
προτεινόμενες διατάξεις περιγράφονται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά το σύνολο
των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα ως αποδεκτών των
εκδιδόμενων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εγγράφων και, ως
προς συγκεκριμένα σκέλη της, τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020
Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των
πιστώσεων των π/υ εξόδων των Ε.Φ. του ίδιου Υπουργείου, η οποία τον παρόντα χρόνο δεν
δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν
δυναμικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ισόποση εγγραφή πιστώσεων
από το Υπουργείο Οικονομικών.
Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020
Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
σε βάρος των πιστώσεων, των προϋπολογισμών (π/υ) εξόδων, των Ειδικών Φορέων (Ε.Φ.),
του Υπουργείου, καθόσον οι επιχειρούμενες μεταβολές, έχουν καθαρά διοικητικό
χαρακτήρα.
Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020
Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των
πιστώσεων των π/υ εξόδων των Ε.Φ. του ίδιου Υπουργείου, η οποία τον παρόντα χρόνο δεν
δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχουν
δυναμικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ισόποση εγγραφή πιστώσεων
από το Υπουργείο Οικονομικών.

411

Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Βάσει της υπ’ αριθ. 8000/1/2020/44-α΄ από 28/04/2020
Εισήγησης του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με την υπό προώθηση ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
σε βάρος των πιστώσεων, των προϋπολογισμών (π/υ) εξόδων, των Ειδικών Φορέων (Ε.Φ.),
του Υπουργείου, καθόσον οι επιχειρούμενες μεταβολές, έχουν καθαρά διοικητικό
χαρακτήρα.
Τεσσαρακοστό έκτο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αίρεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις
δηλώσεις επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την
υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για την δίωξη
των οποίων απαιτείται έγκληση, και επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση δικαστικής ύλης όσον
αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς
υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης των σχετικών ποινικών διαδικασιών.
Τεσσαρακοστό έβδομο: Με τη ρύθμιση επιτρέπεται στους εργοδότες, ιδίως στην αγροτική
οικονομία, να συνεχίσουν να απασχολούν τους εν λόγω αλλοδαπούς προς κάλυψη των
σχετικών αναγκών της αγροτικής οικονομίας συνεισφέροντας στην ομαλή μετάβαση από
τους περιορισμούς της δραστηριότητας προς αποτροπή της εξάπλωσης του COVID 19 σε
αποκλιμάκωση των μέτρων και επαναφορά της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς
ανάπτυξης.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επιφέρουν συνέπειες στην
Οικονομία και δεν προκαλούν δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη και πρόσφορη,
δεδομένου ότι ο διακανονισμός πληρωμών αφορά τα τιμολόγια των διαχειριστών, τα οποία
είναι πληρωτέα από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 31η Μαΐου
2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις πληρωμών, άρα
και η υστέρηση εσόδων από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Περαιτέρω, ταυτόχρονα με τη διευκόλυνση των προμηθευτών, διασφαλίζεται και η
ομαλότητα είσπραξης των σχετικών πληρωμών από τους Διαχειριστές, καθώς η δυνατότητα
διακανονισμού εξαρτάται από την εμπρόθεσμη εξόφληση των επιμέρους δόσεων.
Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη και πρόσφορη, δεδομένου ότι
αφορά τα τιμολόγια της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις του
οικείου Κώδικα Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας, από τη θέση σε ισχύ της
προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 30 Ιουνίου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται
κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις, λόγω των εκτάκτων μέτρων της πολιτείας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Επίσης, προβλέπεται ότι το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. κατόπιν
εκτίμησής της για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο
σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
διάταξης μέχρι και την 30 Ιουνίου 2020 και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα
μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης.
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Αντιστοίχως, η ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή
ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι
και οι διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
Με τη διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα
κληθούν να υποβάλλουν προσφορά και εργοληπτικές και σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που
συνεχίζουν την δραστηριότητά τους.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν
στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην
οικονομία.
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την ρύθμιση του εξηκοστού ένατου άρθρου
συνίστανται κυρίως στην άμεση υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων προβολής και
προώθησης μέσω της σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η
ανάγκη διαμόρφωσης της εικόνας ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού εν μέσω
πανδημίας απαιτεί συντονισμένη δράση και ολοκληρωμένο σχέδιο.
2. Κύρωση της 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»
Α’ ΜΕΡΟΣ
Αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ενώ υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις για
συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:
Οι ρυθμίσεις του άρθρου δεύτερου αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και
φυσικών προσώπων για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών τους που καταβλήθηκαν από τις 11
έως και τις 29 Μαρτίου 2020.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου τέταρτου αφορούν τους εγκεκριμένους αποθηκευτές
ενεργειακών προϊόντων.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου πέμπτου αφορούν το σύνολο των ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο
86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις
πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου έκτου αφορούν τους παραχωρησιούχους βάσει των
συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην προμήθεια και εμπορία του πετρελαίου θέρμανσης.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου με την παράταση της προθεσμίας καταβολής των
δόσεων των οφειλών τους και την αναστολή είσπραξης αυτών αφορούν αποκλειστικά
επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.
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Ως προς τις κατηγορίες επιχειρήσεων σχετικά με το άρθρο ένατο, αφορά στις επιχειρήσεις
σε όλο τον κλάδο της παραγωγής και διακίνησης του υγειονομικού υλικού.
Ως προς το άρθρο τριακοστό, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά στις ραδιοφωνικές
επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Ως προς το τριακοστό τέταρτο άρθρο, οι συνέπειες για την οικονομία είναι θετικές
καθόσον με την καλή λειτουργία της δικαιοσύνης επιλύεται μεγαλύτερος αριθμός
υποθέσεων καλύτερα και ταχύτερα.
Με τη διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, φαίνεται πως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις διατάξεις της
προτεινόμενης τροπολογίας περιγράφονται στην εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Οι ρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία της
αγοράς.
Έβδομο άρθρο: Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του κύρους
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσα από την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών
και την ταχεία διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες,
καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινους πόρων, χρόνου και λοιπών κοστών διαχείρισης που
παρέλκονται της διαδικασίας διεκπεραίωσης των μέτρων δέουσας επιμέλειας των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την υπό προσθήκη τροπολογία δίδεται η δυνατότητα
αποτελεσματικής θωράκισης της χώρας απέναντι σε καταστάσεις που συνιστούν απειλή
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και αποτελούν, σύμφωνα με τους κανόνες της
ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, απρόβλεπτες περιστάσεις και αιφνίδια πραγματικά
γεγονότα, τα οποία απαιτούν άμεση ανταπόκριση.
Τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υφίστανται γνωστές
συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες.
Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη τροπολογία δίδεται η δυνατότητα
κάλυψης των οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη που μετακινείται στα πλαίσια θωράκισης του κράτους απέναντι σε καταστάσεις
που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία και αποτελούν,σύμφωνα
με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, απρόβλεπτες περιστάσεις και
αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία απαιτούν άμεση ανταπόκριση.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρα: Δεν έχει εφαρμογή.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν
θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, ιδίως όμως σε φυσικά πρόσωπα και
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επιχειρήσεις αφού ως δημόσιο έργο θα επιφέρει παροχή ρευστότητας στην ανάδοχο του
έργου, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται η δυνατότητα ομαλής λειτουργίας μεγάλων ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν
στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στην
κοινωνία και τους πολίτες.
2. Κύρωση της 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»
Μέρος Α’ : Οι ρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν τα φυσικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις ως προς τη λειτουργία της αγοράς και να ομαλοποιήσουν πιθανά προβλήματα
που θα προέκυπταν στους επιμέρους κλάδους των οικονομικών δραστηριοτήτων (βλ.
άρθρα δεύτερο, τέταρτο, έκτο, έβδομο και όγδοο).
Ειδικότερα μέσω της παράτασης της ισχύος του ν. 4605/2019 (Α’ 52) του άρθρου πρώτου,
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και προστασίας της κύριας κατοικίας σε φυσικά
πρόσωπα- δυνητικούς δικαιούχους.
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου δεν αποκλείονται από τα μέτρα
στήριξης πληττόμενων επιχειρήσεων οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν νοσοκομειακές
δραστηριότητες, οι οποίες πλέον ενισχύονται λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικράτησαν στον κλάδο τους.
Ως προς το άρθρο ένατο, διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η αδιάλειπτη
τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό.
Ως προς το άρθρο τριακοστό, δεν αναμένεται αρνητική επίδραση στη δομή της αγοράς.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις της παρούσας.
Έβδομο άρθρο: Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται άμεσα μέσω της παρούσης
ρυθμίσεως
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν υφίστανται συνέπειες στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν υπάρχει.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται άμεσα
μέσω της παρούσης ρυθμίσεως.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Δεν επέρχονται συνέπειες για το φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον.
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2. Κύρωση της 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»
Δεν έχει εφαρμογή στις διατάξεις της παρούσας.
Σχετικά με το άρθρο ένατο, το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται άμεσα μέσω της
παρούσης ρυθμίσεως

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Έβδομο άρθρο: Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προβλέπεται.
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Δεν υφίστανται γνωστές
συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή δικαιοσύνης.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη δεν αναμένεται να
έχει ουσιώδη άμεση επίδραση στην λειτουργία της παραγωγής ή/ και του μάρκετινγκ των
επιχειρήσεων του κλάδου.
2. Κύρωση της 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»
Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της παραγωγής και του
μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, σχετικά με το άρθρο ένατο.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Έβδομο άρθρο: Θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προβλέπεται.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον
ανταγωνισμό, η δε ρύθμιση του άρθρου 62 επιβάλλει την πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5)
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εργοληπτικών επιχειρήσεων και ο όποιος περιορισμός του ανταγωνισμού είναι συμβατός
με το κατεπείγον του θέματος αλλά και την προστασία υπέρτερου έννομου αγαθού
2. Κύρωση της 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»
Όσον αφορά στο άρθρο ένατο, θετικά αξιολογούνται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Α΄ Μέρος
Μέσω των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται με τα άρθρα δεύτερο, τέταρτο, πέμπτο,
έκτο, έβδομο και όγδοο ενδυναμώνεται η οικονομική θέση των αντίστοιχων επιχειρήσεων
στην αγορά και συνεπώς και η ανταγωνιστικότητά τους στο παρόν δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον.

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υφίσταται.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν υπάρχει.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν
διοικητικό βάρος σε επιχειρήσεις.
2. Κύρωση της 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»

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υφίσταται.
Πεντηκοστό τέταρτο και πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
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Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον ανταγωνισμό, η δε ρύθμιση του εξηκοστού
δεύτερου άρθρου επιβάλλει την πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργοληπτικών
επιχειρήσεων και ο όποιος περιορισμός του ανταγωνισμού είναι συμβατός με το
κατεπείγον του θέματος αλλά και την προστασία υπέρτερου έννομου αγαθού.
2. Κύρωση της της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ” (Α΄90) και άλλες διατάξεις»
Άρθρο όγδοο: Το όφελος για τις πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου είναι
ότι δεν υποχρεώνονται, εν μέσω αναστολής της λειτουργίας τους, να καταβάλουν τα
οφειλόμενα ποσά και έτσι αποτρέπονται τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν από την
αντικειμενική αδυναμία πληρωμής των χρεών του συγκεκριμένου κλάδου. Ειδικότερα
αναστέλλεται η επιβολή τόκων υπερημερίας σε μη εμπρόθεσμη πληρωμή δόσεων, η
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συνολική είσπραξη της οφειλής του χρέους
κατόπιν της μη πληρωμής τεσσάρων (4) τμηματικών καταβολών από τους πράκτορες και
τους λαχειοπώλες, καθώς και η βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της οφειλής τους
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση της ύπαρξης ολικά η μερικά εμπράγματης ασφάλειας
(υποθήκης) για την εναπομείνασα οφειλή.
Άρθρο τριακοστό: Διασφαλίζεται η παροχή της δυνατότητας συμμόρφωσης των
ραδιοφωνικών επιχειρήσεων με την υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019 σε
εύλογη προθεσμία, που παρατείνεται λόγω της πανδημίας.

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε
προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
Έβδομο άρθρο: Αναμένεται να προκληθούν οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό από τις
εξεταζόμενες ρυθμίσεις
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό
για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η γενικότερη κατεύθυνση της παρούσας
ρύθμισης προσανατολίζεται και στοχεύει στη μη επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για νομοτεχνικές σε μεγάλο μέρος ρυθμίσεις.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σημειώνεται ότι προκαλείται
δαπάνη ύψους 15.000.000,00 ευρώ κατά μέγιστο, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό
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προϋπολογισμό του ως άνω Υπουργείου στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επηρεάζεται άμεσα ο κρατικός
προϋπολογισμός, αφού η ρύθμιση του άρθρου 62 θα καλυφθεί από δωρεά της Βουλής.
2. Κύρωση της 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»
Μέρος Α’
Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται
ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών –
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. Ειδικότερα μόνο
σημειώνονται τα εξής:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου ενδέχεται να σημειωθεί αύξηση των
δημοσίων εσόδων στην περίπτωση που αυξηθεί η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων μέσω της
παράτασης της προθεσμίας θέσης σε ανάλωση του φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης και
του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή.
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου μπορεί να προκληθεί στέρηση εσόδων στον Κρατικό
Προϋπολογισμό του έτους 2020, αναλόγως του χρόνου παράτασης της προθεσμίας
καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών και λοιπών ρυθμίσεων που θα ορισθούν
με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μετάπτωσης των εσόδων αυτών σε
επόμενα έτη, καθώς η είσπραξή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όμως
δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας εσόδων.
Ως προς το άρθρο ένατο, αναμένεται να προκληθούν οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό
από τις εξεταζόμενες ρυθμίσεις
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία.
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Έβδομο άρθρο: Θετικές κρίνονται οι συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην εθνική
οικονομία
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών,
η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων
συνεπάγονται την τόνωση της αγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός
που θα έχει, κατ’ επέκταση, θετικές συνέπειες στην εθνική οικονομία.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Η ρύθμιση δεν προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό.
Πεντηκοστό πέμπτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.

419

Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι υπό κρίση διατάξεις δεν αναμένεται να
έχουν άμεσες συνέπειες στην εθνική οικονομία.
2. Κύρωση της 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»
Μέρος Α΄
Τα οφέλη στην οικονομία είναι μεγάλα από την παράταση της προθεσμίας του άρθρου
πρώτου, καθότι λαμβάνεται μέριμνα για τη δυνατότητα ρύθμισης και προστασίας της
κύριας κατοικίας από φυσικά πρόσωπα- δυνητικούς δικαιούχους.
Η ενδεχόμενη στέρηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 μέσω των
ευνοϊκών ρυθμίσεων των άρθρων δεύτερου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και
όγδοου ισοσταθμίζεται από τη δυνατότητα των επαγγελματιών – επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας να ενισχυθούν και να εξακολουθήσουν να
δραστηριοποιούνται οικονομικά στην φάση της σταδιακής απεμπλοκής και ανάκαμψης της
κοινωνίας και της οικονομίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προσφέροντας
εισροές από φόρους, κρατήσεις και εισφορές με παράλληλη διαχείριση και προστασία των
θέσεων εργασίας προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
Ως προς το άρθρο ένατο, θετικές κρίνονται οι συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων
στην εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Δίνεται άμεση στήριξη σε επιχειρήσεις μέσω της επέκτασης των
οικονομικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και
περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των
ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και
πέντε (5) εργαζομένους. Επίσης, με την αποδοχή της τροποποίησης αναδρομικά κύριου
ενεργού (ΚΑΔ) αντιμετωπίζονται τα θέματα που προκύπτουν στη πραγματική οικονομία
λόγω των αρνητικών συνεπειών από τη διασπορά της πανδημίας COVID-19.
Παρέχεται στήριξη των δημοσιών εσόδων μέσω 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, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί
στην απόδοση του Φ.Π.Α.
Παρέχεται στήριξη των επιχειρήσεων με την χορήγηση επέκτασης του προσωρινού μέτρου
χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας λόγω πανδημίας COVID-19.
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Γίνεται δεκτή για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προκύπτουν στη πραγματική
οικονομία λόγω των αρνητικών συνεπειών από τη διασπορά της πανδημίας COVID-19, η
ρύθμιση του
χρόνου εφαρμογής της απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.
Έβδομο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην
κοινωνία καθώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στα αγαθά.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Τα προωθούμενα μέτρα αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, με την
εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας σε όσους έχουν νοσήσει από COVID-19.
Δέκατο τέταρτο άρθρο: Στήριξη των ιδιωτών ιατρών για την αμοιβή που λαμβάνουν
απασχόληση σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID19.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων για
το σύνολο των πολιτών που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα και με τα πιστωτικά ιδρύματα.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Οφέλη για τους εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
και τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονομία.
Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρα: Με την παροχή της δυνατότητας
παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα,
σύμφωνα με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, ωφελούνται οι μαθητές και οι λοιποί
εκπαιδευόμενοι, στους οποίους παρέχεται η σχετική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα
ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές συνέπειες, σε ότι αφορά την κάλυψη της διδακτέας ύλης,
λόγω της απαγόρευσης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών με φυσική παρουσία. Η
παροχή της δυνατότητας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου,
οι οποίοι προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Περαιτέρω, η διατήρηση της
δυνατότητας της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην εκπαιδευτική τους κοινότητα, συμβάλλει
στη διαφύλαξη της ψυχοσυναισθηματικής υγείας των μαθητών κατά τη διάρκεια της ισχύος
των περιοριστικών μέτρων.
Με τις διατάξεις του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου καθίσταται δυνατή η συμμετοχή στις
επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις
αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες.
Με τα άρθρα πεντηκοστό και πεντηκοστό πρώτο καθίσταται δυνατή η έγκαιρη και
απρόσκοπτη εκκαθάριση και καταβολή του ειδικού επιμισθίου στους αποσπασμένους
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό, κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης της λειτουργίας
των εκπαιδευτικών δομών στις χώρες απόσπασής τους, παρέχοντάς τους έτσι τους
αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσής τους στην αλλοδαπή.
Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο καθίσταται δυνατή η δημόσια υποστήριξη των
διδακτορικών διατριβών μέσω της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία με
τηλεδιάσκεψη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ακαδημαϊκή διαδικασία στο πλαίσιο
της παρούσας συγκυρίας και αποφεύγονται οι σχετικές καθυστερήσεις στην απονομή των
διδακτορικών τίτλων.
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Με τις ρυθμίσεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου σχετικά με τη μη καταβολή διδάκτρων
και λοιπών ποσών προς τις ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές για υπηρεσίες που δεν
παρέχονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται η λειτουργία των
δομών αυτών με φυσική παρουσία, αφενός προστατεύεται το οικογενειακό εισόδημα των
μαθητών από αδικαιολόγητες αξιώσεις και αφετέρου διασφαλίζονται και οι πόροι που
είναι απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, με την είσπραξη του
ανταλλάγματος για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχουν. Περαιτέρω, με την
αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των μερών αποφεύγονται οι σχετικές αντιδικίες και
δικαστικές διεκδικήσεις.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένεται δε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και
τους πολίτες, διότι επιτυγχάνεται το αξιόπιστο των ενεργειών τής Διοίκησης, η αγαστή
συνεργασία πολίτη - διοίκησης και προάγεται η εμπιστοσύνη προς το Κράτος. Οι νέες
ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί και ενεργεί αντικειμενικά,
αμερόληπτα, αποτελεσματικά και αδιάλειπτα, σύμφωνα με τις αρχές που την
χαρακτηρίζουν και οφείλει να εφαρμόζει, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και
ταυτόχρονα εξυπηρετώντας τους πολίτες.
Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η ρύθμιση καθιστά εφικτή την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε.
έως τον ορισμό νέου Δ.Σ., και αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες τόσο εσωτερικά στο
φορέα, όσο και κατά την εκπλήρωση του έργου και της λειτουργίας του κατά το διάστημα
αυτό.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά τη
διάρκεια των έκτακτων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας
covid-19 και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς η ρευστότητα (και) των συγκεκριμένων επιχειρήσεων
έχει ούτως ή άλλως επηρεαστεί αρνητικά υπό τις παρούσες συνθήκες.
Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων που
έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 και αναμένεται να
λειτουργήσει θετικά στο επενδυτικό περιβάλλον λόγω της ασφάλειας που παρέχεται από
τη σταθερότητα των διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
Η διάταξη του εξηκοστού πρώτου άρθρου αφενός βοηθάει στην κάλυψη των απαιτήσεων
των πολιτών από ματαιωθείσες πτήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
μέσω πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου και αφετέρου,
οδηγεί στην οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων αερομεταφορέων και στην
αντιμετώπιση των ταμειακών τους ελλείψεων που προκλήθηκαν από την πανδημία.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν
μόνο θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία καθώς διά της κατασκευής του υπό κρίση έργου,
δημιουργείται πιο ολοκληρωμένη υποδομή περίθαλψης ασθενών, ενόψει και της
εξελισσόμενης πανδημίας covid-19, ενώ επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν.
2. Κύρωση της 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»
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Μέρος Α : Με την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις οι ωφελούμενοι- πολίτες, εργαζόμενοι,
επιχειρήσεις - διασφαλίζουν ευκαιρίες οικονομικής βιωσιμότητας και ανάκαμψης σε ένα
αισθητά μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Ειδικότερα μέσω της παράτασης της προθεσμίας ισχύος του ν. 4605/2019 (Α’ 52) για τη
ρύθμιση οφειλών και την προστασία κύριας κατοικίας του άρθρου πρώτου, παρέχεται η
δυνατότητα σε περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους όπως αιτηθούν την υπαγωγή τους
στο νόμο.
Με το άρθρο δεύτερο δίνεται άμεση στήριξη σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με την
χορήγηση έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών τους που καταβλήθηκαν από τις
11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το
ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές
ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
Ως προς το άρθρο τριακοστό: προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των
επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, που ήταν – εν τοις πράγμασι – σε αδυναμία συμμόρφωσης
με την νομική τους υποχρέωση λόγω των πραγματικών συνθηκών που έχει διαμορφώσει η
πανδημία COVID-19 και τα μέτρα αντιμετώπισής της στην παρούσα φάση στη χώρα μας.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν αναφέρεται.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.

2. Κύρωση της 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»
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών,
η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και η συνακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου και
λοιπών πόρων αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για
το κύρος και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
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Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
2. Κύρωση της 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»
Βλ. 4.1
Με το άρθρο δεύτερο δίδεται άμεση στήριξη στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στο
διαθέσιμο εισόδημα των φυσικών πρόσωπων.

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης
εγγράφων, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ισόκυρων με τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν
βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), χωρίς να απαιτείται
η φυσική παρουσία του πολίτη στα καταστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Η παροχή στους προς τακτοποίησης πολίτες τρίτων χωρών
νομικής ασφάλειας αναφορικά με το προσωρινό καθεστώς διαμονής τους στη χώρα μας,
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές και αντίξοες συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων για
την αποτροπή εξάπλωσης του COVID 19.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
2. Κύρωση της 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»
βλ. 4.1
Επέρχεται βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη μέσω της παράτασης του
προστατευτικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας με τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρο έβδομο: Δεν εφαρμόζεται
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Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης
εγγράφων, αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ισόκυρων με τα αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν
βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), χωρίς να απαιτείται
η φυσική παρουσία του πολίτη στα καταστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
2. Κύρωση της 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»
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρο έβδομο: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες
συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η αξιολογούμενη ρύθμιση, λόγω της
δυνατότητας ηλεκτρονικής έκδοσης των υπό ρύθμιση εγγράφων, συμβάλει στη μείωση του
διοικητικού κόστους της γραφειοκρατίας (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος
αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ) και, κατ’ επέκταση στον περιορισμό του οικολογικού
αποτυπώματος που η αλόγιστη χρήση χαρτιού αφήνει.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Επίσης, οι συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
δεν είναι άμεσες από τη σχετική τροπολογία, καθότι δεν τροποποιούνται προστατευτικές
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αλλά διευθετούνται διοικητικής φύσης ζητήματα, που
ανέκυψαν και αναδείχθηκαν από την λήψη των κατεπειγόντων μέτρων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και των
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παραχώρησης της
εκμετάλλευσης των δασών για το τρέχον διαχειριστικό έτος.
Εξηκοστό πρώτο άρθρο: Δεν υφίστανται συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν
αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Εξηκοστό ένατο έως εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Η ρύθμιση δεν θα επιφέρει αρνητικές
συνέπειες στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.
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2. Κύρωση της 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»
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Μέρους Α’ δεν σχετίζονται με επιπτώσεις στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον.
Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο ένατο.

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρο έβδομο: Δεν υφίσταται
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υπάρχει, αλλά θα είναι σύμφωνη με το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Προβλέπεται η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης
απευθείας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διάταξη του άρθρου 62.
2. Κύρωση της 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»
Ως προς το άρθρο ένατο, δεν υφίσταται.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πέμπτο άρθρο: Ομαλή εμφάνιση της εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού τόσο του
Τακτικού όσο και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εμφάνιση όλων των πληρωμών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού και Π.Δ.Ε.) στη
δημόσια ληψοδοσία.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
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Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ωφέλιμες συνέπειες λόγω της επιτάχυνσης
της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών της ελαχιστοποίησης των διοικητικών
βαρών για τον πολίτη και της συνακόλουθης εξοικονόμησης χρόνου και λοιπών πόρων,
τόσο για τον πολίτη, όσο και για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένονται θετικές συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την
απονομή Δικαιοσύνης, καθώς διευκολύνονται οι ΔΑ.Σ.Ε. λόγω προβλημάτων που
προέκυψαν από μέτρα κορωνοϊού για την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις του ν.
4423/2016, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων των καταστατικών τους από τα
αρμόδια Ειρηνοδικεία, την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών
Οργανώσεων και Δασεργατών, την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των διοικητικών
και εποπτικών συμβουλίων τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξέτασης και
έκδοσης παραχώρησης εκμετάλλευσης δασών και διευκολύνεται το έργο των αρμοδίων
υπηρεσιών και οργάνων.
Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η ρύθμιση καθιστά εφικτή την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε.
έως τον ορισμό νέου Δ.Σ., και αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες τόσο εσωτερικά στο
φορέα, όσο και κατά την εκπλήρωση του έργου και της λειτουργίας του κατά το διάστημα
αυτό.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται
η ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν
στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στη
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Κύρωση της 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»
Μέρος Α’ : Η Δημόσια Διοίκηση ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και ευέλικτα, με τις
ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται, στην ανάγκη παροδικής ελάφρυνσης των φυσικών
προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να επιστρέψει το σύνολο της
κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στην κανονικότητα, εδραιώνοντας με αυτό τον
τρόπο την εμπιστοσύνη των πολιτών και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων προς την
λειτουργία των θεσμών και του κράτους.
Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις του άρθρου πρώτου η δημόσια διοίκηση είναι πιο αποδοτική,
καθότι η διάταξη του νόμου για την εφαρμογή της οποίας δίδεται παράταση προβλέπει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης του πολίτη, προκειμένου να λάβει ρύθμιση
της οφειλής του και μέσω αυτής να προστατεύσει την κύρια κατοικία του.
Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) εμφανίζεται ομαλή.
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Ως προς το άρθρο τριακοστό, χωρίς την πρόβλεψη της παράτασης, θα ετίθετο θέμα
επιβολής προστίμων στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με την
υποχρέωση του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4635/2019 και με την εκεί προβλεπόμενη προθεσμία.
Με τα άρθρα τεσσαρακοστό και τεσσαρακοστό πρώτο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φαίνεται ότι Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν
στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στη
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συμβάσεις του άρθρου εξηκοστού
δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ διενεργείται μετά τη σύναψη της σύμβασης λόγω του
κατεπείγοντος της διασφάλισης της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών.

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Ταχύτερη και αμεσότερη πρόσβαση του
πολίτη σε έγγραφα που ενδεχομένως συνιστούν αντικείμενο επίκλησης και απόδειξης στο
πλαίσιο δίκης με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή της
Δικαιοσύνης.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχει.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Αναμένονται θετικές συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την
απονομή Δικαιοσύνης, καθώς διευκολύνονται οι ΔΑ.Σ.Ε. λόγω προβλημάτων που
προέκυψαν από μέτρα κορωνοϊού για την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις του ν.
4423/2016, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων των καταστατικών τους από τα
αρμόδια Ειρηνοδικεία, την εγγραφή τους
στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών
Οργανώσεων και Δασεργατών, την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των διοικητικών
και εποπτικών συμβουλίων τους και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξέτασης και
έκδοσης παραχώρησης εκμετάλλευσης δασών και διευκολύνεται το έργο των αρμοδίων
υπηρεσιών και οργάνων.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν επέρχονται τα οιαδήποτε δυσμενή
αποτελέσματα στην απονομή της δικαιοσύνης.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Δεν επέρχονται συνέπειες στην απονομή
της Δικαιοσύνης.
2. Κύρωση της 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»
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7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Έβδομο άρθρο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της
αγοράς.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται, ιδίως,
στις διατάξεις των άρθρων 5, 5Α, 9Α, 10, 20, 25, 103 και 106 του Συντάγματος.
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Οι προτεινόμενες διατάξεις
εδράζονται στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 73 επ. του
Συντάγματος.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Η ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει λάβει υπόψη το νομικό πλαίσιο
του Κ.Α.Π.Ε. και την κείμενη νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη το κανονιστικό
πλαίσιο των αγορών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και την κείμενη
νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο του
ΔΑΠΕΕΠ και την κείμενη νομοθεσία και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: 2 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο άρθρα: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι
σύμφωνες με τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα της
Ελλάδος.
2. Κύρωση της 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»
Ως προς τις προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το πλαίσιο στο
οποίο εντάσσονται είναι το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
Όσον αφορά το άρθρο τριακοστό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και η προστασία της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης των διοικουμένων.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
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1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν υπάρχει.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχει.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία.
2. Κύρωση της 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»

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία.
2. Κύρωση της 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»

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν υφίσταται σχετική νομολογία.
2. Κύρωση της 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»
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
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Πρώτο έως έκτο άρθρο: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού και
ΑΑΔΕ.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο
Εσωτερικών.
Εικοστό τρίτο άρθρο: Το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εικοστό τέταρτο άρθρο: Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Εικοστό Πέμπτο έως Τριακοστό έβδομο: Συναρμόδια είναι τα Υπουργεία Οικονομικών,
Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Συναρμόδια Υπουργεία λόγω της προβλεπόμενης αποστολής τους είναι το
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.
Τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Συναρμόδιο Υπουργείολόγω της προβλεπόμενης αποστολής του είναι το Υπουργείο
Οικονομικών.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Αρμόδιο υπουργείο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Το Υ.Π.ΕΝ. είναι ο αρμόδιος φορέας να προβεί στην πρόταση
της ρύθμισης.
Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως εποπτεύοντος Υπουργείου και του ίδιου
του Κ.Α.Π.Ε.
Εξηκοστό δεύτερο άρθρο: Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, λόγω του αντικειμένου
του έργου.
Εξηκοστό τέταρτο έως εξηκοστό όγδοο: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Εξηκοστό ένατοέως εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο: Υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα
του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Κύρωση της 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»
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Μέρος Α’
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
καθώς και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ειδικά για το άρθρο πέμπτο.
Ως προς το άρθρο τριακοστό, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο
Οικονομικών.
Για το τριακοστό άρθρο, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Συναρμόδια Υπουργεία για το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο είναι τα εξής: Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο
Εσωτερικών όπως επίσης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση
Υπηρεσιών Υγείας, Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΠΥΥ, ΕΟΔΥ, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Με όλες τις οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Η εξεταζόμενη ρύθμιση
προετοιμάστηκε αποκλειστικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Για τις εν λόγω ρυθμίσεις υπήρξε συνεργασία με το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Γενική Γραμματεία Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Κύρωση της 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»
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, και ιδίως οι αναφερόμενες στο σημείο 8.3. της παρούσας, καθώς και Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας.
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Ως προς τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, οι οργανικές μονάδες είναι οι
εξής: ΑΕΜΥ, Νοσοκομεία, ΔΥΠε, Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ήτοι άρθρο τεσσαρακοστό
και τεσσαρακοστό πρώτο, συναρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Πρώτο έως έκτο άρθρο: Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ΑΑΔΕ
Όγδοο έως δωδέκατο άρθρο: Για την εφαρμογή του άρθρου ογδόου αρμόδιες είναι οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για την εφαρμογή του ενάτου άρθρου αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες των Δήμων.
Για την εφαρμογή του δέκατου άρθρου αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι υγειονομικές επιτροπές των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Για την εφαρμογή του ενδέκατου άρθρου αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΚΕΑΟ.
Για την εφαρμογή του δωδέκατου άρθρου αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο άρθρο: ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο: Υπουργείο Εξωτερικών, Γ4 Διεύθυνση.
Τεσσαρακοστό όγδοο έως πεντηκοστό τρίτο άρθρο: Αρμόδιες για την παροχή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, σύμφωνα με το
τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο, ήταν οι οικείες εκπαιδευτικές δομές και, ειδικότερα, σε ό,τι
αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρόγραμμα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης διαμορφώθηκε για κάθε σχολική τάξη από τους διευθυντές των
σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου, που
αφορούν στη συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις προσεχείς πανελλαδικές
εξετάσεις, είναι η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων –
Τμήμα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών).
Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας κάθε είδους αποζημίωσης που αφορά στην
καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, σύμφωνα με τα άρθρα πεντηκοστό και
πεντηκοστό πρώτο, ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών
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Επιδομάτων – Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και
Καταβολής Επιμισθίου).
Αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του πεντηκοστού πρώτου άρθρου, που
αφορούν στην κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, είναι τα
οικεία Τμήματα των Α.Ε.Ι..
Τέλος, οι διατάξεις του πεντηκοστού τρίτου άρθρου, οι οποίες αφορούν στη μη καταβολή
ανταλλάγματος για τις μη παρεχόμενες υπηρεσίες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών
πάσης φύσεως, εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο βαθμό κατά τον οποίο
άπτονται της εποπτείας των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και της εποπτείας της λειτουργίας των ξένων σχολείων, των
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Οι διατάξεις θα εφαρμοστούν από το ΥΠΠΟΑ.
Πεντηκοστό έβδομο άρθρο: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας είναι οι εξής: Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, η Γενική
Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και το Τμήμα
Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων.
Οι υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που
προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση είναι οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη διάταξη εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων
των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς και των Διαχειριστών Συστήματος
Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.
Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων του
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Γενική Γραμματεία Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ΡΑΣ
2. Κύρωση της 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»
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, καθώς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων:
του άρθρου πρώτου αρμόδια είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους
των άρθρων δεύτερου και πέμπτου αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επίσης για το άρθρο
πέμπτο αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
του άρθρου τρίτου αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού.
των άρθρων τέταρτου και έβδομου αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση
Τελωνείων και ΕΦΚ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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του άρθρου όγδοου αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και
Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.
Οικονομικών.
Σχετικά με τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής
στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
τριακοστού πέμπτου άρθρου, παραμένουν οι οικείες σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία και
δημοτικά σχολεία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά
και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στα νηπιαγωγεία.
Αρμόδιες για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού έκτου άρθρου, που αφορούν
στη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, θα είναι η
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Γενική
Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων,
Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του ίδιου Υπουργείου. Περαιτέρω, οι Δήμοι θα είναι
αρμόδιοι για την προσωρινή διάθεση προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών
μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου.
Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού έβδομου και τριακοστού
όγδοου άρθρου θα είναι η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς
και οι λοιπές αρμόδιες για θέματα προμηθειών υπηρεσίες των αναθετουσών αρχών
αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου.
Αρμόδια για την υλοποίηση των διατάξεων του τριακοστού ένατου άρθρου θα είναι τα
ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. της χώρας, ενώ κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα καθοριστεί με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας
και την οικονομοτεχνική μελέτη
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν προβλέπεται.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Δεν προβλέπει
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2. Κύρωση της 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»
Δεν προβλέπεται.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης.
Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε η ρύθμιση των συναφών ζητημάτων απευθείας, ώστε να
αποφευχθούν καθυστερήσεις, κατακερματισμός των ρυθμίσεων, προβλήματα ρυθμιστικής
συνοχής και εναρμόνισης, νομοθετικά κενά και αβεβαιότητες.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του
όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τρίτου προσθέτει εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του
άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου τέταρτου προσθέτει εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του
τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75).
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Από τη δημοσίευση του παρόντος
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83).
3. Προστίθεται παρ. 3 στο εικοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
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5. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
6. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόμου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
7. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
8. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο: Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν τροποποιούνται
ισχύουσες διατάξεις.
Τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το
εβδομηκοστό πρώτο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
Τεσσαρακοστό τρίτο και τεσσαρακοστό άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
προκύπτει κάποια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση ήδη υφιστάμενης ρύθμισης.
Τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προκύπτει τροποποίηση του
άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Εξηκοστό δεύτερο και εξηκοστό τρίτο άρθρο: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι νέες
αυτοτελείς ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα.
2. Κύρωση της 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»
Μέρος Α’
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου τροποποιεί τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 2 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
(Α΄75), που κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
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Πρώτο έως έκτο άρθρο: Η απλούστευση και διαφάνεια της υφιστάμενης νομοθεσίας
αποτελούν συνολικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο: Δεν έχει εφαρμογή.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει
νομοτεχνικές βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις των άρθρων εικοστό τέταρτο έως και
εικοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Τεσσαρακοστό δεύτερο έως τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρα: Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν
στοχεύει σε κωδικοποίηση ή απλοποίηση διατάξεων.
Πεντηκοστό τέταρτο άρθρο: Δεν υπάρχουν.
2. Κύρωση της 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»
Η απλούστευση και διαφάνεια της υφιστάμενης νομοθεσίας αποτελούν συνολικό
αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή
αυτή
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δεύτερου εισάγει δυνατότητα και ρυθμίζει
προϋποθέσεις για την μεταβολή του ΚΑΔ αναδρομικά.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου πέμπτου παρατείνει κατά ένα (1) μήνα τις προθεσμίες
της περ. (ι) της παρ. 3 του άρθρου 79, της παρ. 1 του άρθρου 104 και της παρ. 1 του
άρθρου 161 του ν.4270/2014 (Α΄143).
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έκτου ρυθμίζει τον χρόνο εφαρμογής της απαλλαγής
από το ΦΠΑ για δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου έβδομου ρυθμίζει το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των
καταστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 και του
άρθρου 42 του ν.1892/1990.
Άρθρα δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο:
Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου τέταρτου εισάγει διάταξη που ρυθμίζει την
φορολογική αντιμετώπιση της μηνιαίας αμοιβής των ιδιωτών ιατρών για απασχόληση σε
δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19 και λοιπά
ζητήματα.
Άρθρα τριακοστό όγδοο έως τεσσαρακοστό: Δεν προκύπτει.
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2. Κύρωση της 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»
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου
και όγδοου προβλέπονται, με αυτοτελείς ρυθμίσεις, κυρίως παρατάσεις σε προθεσμίες που
ορίζονται είτε σε Κώδικες (π.χ. Τελωνειακός Κώδικας) είτε σε άλλους νόμους.

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
1. «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
(A΄ 84)»
Δέκατο τρίτο έως εικοστό δεύτερο άρθρο: Δεν έχει εφαρμογή.
Πεντηκοστό όγδοο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με το
φορέα.
Πεντηκοστό ένατο άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τύχει διαβούλευσης με τους
ανωτέρω Διαχειριστές και με την αγορά των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Φυσικού Αερίου
Εξηκοστό άρθρο: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τύχει διαβούλευσης με την αγορά των ΑΠΕ
και με τον αρμόδιο Διαχειριστή.
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, οι ανωτέρω διατάξεις της υπό κύρωση Π.Ν.Π. δεν
τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr».
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καθόσον πρόκειται για ρυθμίσεις κατεπείγουσες που
προωθήθηκαν με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρα 3-8)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χορήγηση έκπτωσης 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία
καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που
πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων
κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για
τον μήνα Μάιο 2020.
Παράταση προθεσμίας για αποδοχές συντάξεων που εισπράχθηκαν αναδρομικά.
Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε
προϊόντα καφέ.
Θέσπιση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους
στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε.
1. Γενική Αξιολόγηση
1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Άρθρο [3]: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των
επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη βεβαιωμένων
οφειλών από τη Φορολογική Διοίκηση. Επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο το ευεργέτημα
της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής, αλλά αντισταθμίζεται από την ταχύτερη είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών
και επιτυγχάνεται άμεση εισπραξιμότητα των Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο [4]: Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία των
οικονομικών και κοινωνικών ομάδων των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική
κατάσταση λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για το μήνα Μάιο 2020.
Άρθρο [5]: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση δύο μηνών, ήτοι μέχρι
31.7.2020 για το ληξιπρόθεσμο οφειλών που προκύπτουν από αναδρομικά ποσά που
έλαβαν οι συνταξιούχοι, μια κοινωνικά ευπαθή ομάδα που χρήζει προστασίας λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο [6]: Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να υποστηριχθούν με συγκεκριμένα
μέτρα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας
προϊόντων καφέ, δεδομένου ότι περιορίστηκαν οι αναλώσεις των εν λόγω προϊόντων στο
πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας της
νόσου COVID-19.
1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Άρθρο [3]: Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη, καθώς:
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1. Παρέχεται προς τους πολίτες στήριξη από το κράτος και κατ΄ επέκταση από τις Υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης και ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την
οποία επιδιώκεται η επίτευξη διαρκούς κλίματος εμπιστοσύνης και παράλληλα σταδιακής
αποκατάστασης της οικονομικής ζωής της Χώρας.
2. Τακτοποιείται άμεσα συγκεκριμένο ύψος οφειλών από τους πληττόμενους, φυσικά και
νομικά πρόσωπα, από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μειώνοντας παράλληλα το
διαχειριστικό κόστος για τη Φορολογική Διοίκηση στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία.
3. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης κόστους – οφέλους της είσπραξης των
οφειλών, το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
που διαπνέουν τη σύγχρονη αντίληψη της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο [4]: Δεδομένου ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 επεκτάθηκαν
και στον μήνα Μάιο 2020, έπρεπε να προβλεφθεί και η αντίστοιχη απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις
επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τις μισθώσεις κύριας κατοικίας
εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη εργαζομένων στις ως
άνω επιχειρήσεις, καθώς και τους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε
αναστολή.
Επιπλέον, διευκρινίζονται τα θέματα των χρηματοδοτικών μισθώσεων προσαρμόζοντας το
πλαίσιο προστασίας στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χρηματοδοτικών έναντι των λοιπών
μισθώσεων. Συγκεκριμένα, εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης για την
περίπτωση των χρηματοδοτικών μισθώσεων, ο οποίος συνίσταται στην επέκταση του
χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40%, σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες
δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες
δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών.
Τέλος, παρέχονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο [5]: Προβλέπεται η αναγκαία παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, προκειμένου να
καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που
εκδόθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η .12.2019 και συνδέονται με
αποδοχές συνταξιούχων που εισπράχθηκαν αναδρομικά για το έτος 2013.
Άρθρο [6]: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς αποτελεί σημαντικό μέτρο
για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καφέ, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν στην αγορά λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η ρύθμιση είναι
κατάλληλη καθώς εντάσσεται στα γενικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται το παρόν
διάστημα για την στήριξη των επιχειρήσεων στη Χώρα.
Άρθρο [7]: Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση, σε μηνιαία βάση,
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε.. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία
εργαζομένων ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α’
β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β’
γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ’
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Άρθρο [8]: Οι ρυθμίσεις του εν θέματι άρθρου παρίστανται απαραίτητες προκειμένου να
αποσαφηνισθεί ο τρόπος αναπλήρωσης ή αντικατάστασης μέλους ΔΣ που διορίζεται
κατ’εφαρμογή του άρθρου 40 ν.4640/2019, καθώς επίσης προκειμένου να παρασχεθούν οι
αναγκαίες εγγυήσεις στα μέλη των ως άνω προσωρινών διοικήσεων, ώστε να καταστεί
εφικτή η υλοποίηση εκ μέρους τους των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων σύμφωνα με
την απόφαση διορισμού τους.
1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Άρθρα [3], [4] και [6]: Οι διατάξεις των άρθρων αυτών αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων που
συνδέονται άμεσα με τις συνέπειες στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς, οι προσθήκες και οι αναγκαίες διορθώσεις
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνονται οι από 13.4.2020
και από 1.5.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο [5]: Οι διατάξεις του άρθρου αυτού κρίνονται ως κατεπείγουσες καθώς η προθεσμία
εκπνέει στο τέλος Μαΐου 2020.
Άρθρο [7]: Η θέσπιση του εν λόγω επιδόματος κρίνεται αναγκαία, λόγω της φύσεως και του
είδους της παρεχόμενης εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΒ Α.Ε. και του σημαίνοντος
σκοπού δημοσίου συμφέροντος της εταιρείας. Επισημαίνεται, ότι με τις προτεινόμενες
διατάξεις, θεσπίζεται η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος με όρους νομιμότητας,
διαφάνειας, αναλογικής ισότητας και στη βάση της παρεχόμενης εργασίας, στους χώρους
και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά (άμεσα ή έμμεσα) όλες τις επιχειρήσεις και
τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεν έχουν
συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Άρθρο [3]: Η παροχή του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) και για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών που καταβάλλονται εμπρόθεσμα αφορά
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το
ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η
παρεχόμενη ποιότητα των Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις και επιτυγχάνεται διαρκές κλίμα εμπιστοσύνης για τη σταδιακή αποπληρωμή
βεβαιωμένων οφειλών από όσον το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα φυσικών και νομικών
προσώπων.
Άρθρο [4]: Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις επιχειρήσεις που είναι
μισθώτριες επαγγελματικών μισθώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του
άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τους
εργαζόμενους των ως άνω επιχειρήσεων για μισθώσεις κύριας κατοικίας, τους φοιτητές για
την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών όταν είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη
εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, για μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τους ναυτικούς
των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή για μισθώσεις ακινήτων.
Άρθρο [5]: Επηρεάζονται θετικά οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που
είχαν λάβει για το έτος 2013.
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Άρθρο [6]: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αναμένονται θετικές συνέπειες για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
καφέ, δεδομένου ότι παρέχονται διευκολύνσεις για την είσπραξη έως και την 25η.06.2020,
του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που
βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από
φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020 και παρατείνονται κατά δέκα (10)
ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν
σε προϊόντα καφέ στις περιπτώσεις που η υποχρέωση βεβαίωσης και είσπραξης γεννάται
μέχρι και την 5η.6.2020.
1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων είναι οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, το Υπουργείο Εργασίας, τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς επίσης ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου.
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (άρθρα 9-14)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η εναρμόνιση των κείμενων διατάξεων με τις
νεοεισαχθείσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και τροποποιούνται
σημειακά οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) για τη σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων, τροποποιούνται διατάξεις για τη σύνθεση των Επιτροπών
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»,
ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του δημοσίου τομέα, ρυθμίζεται η διαδικασία ανάθεσης
συμβάσεων για προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης και εισάγεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη στράτευση των τιμητικά
πολιτογραφηθέντων.
1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Οι προτεινόμενες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνονται απαραίτητες για τη
λειτουργία και για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ καθώς και για την εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (άρθρα 15-18)
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου πέμπτου και ενόψει του γεγονότος ότι
πολλοί αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες επλήγησαν από τα
επιβαλλόμενα μέτρα περιορισμού και απαγόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας του
κορωνοΐού COVID-19, παρατείνεται μία ρύθμιση στο πλαίσιο στήριξης των αυτοτελώς
απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που δύνανται να καταβάλουν
εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
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Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου έκτου, δεδομένης της αδυναμίας
σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών,
παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.9.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει
κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα
ΝΠΙΔ, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών
οργανώσεων του ν. 1264/1982. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη διάταξη και δεδομένης
της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας δίνεται η δυνατότητα
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συγκαλούν Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας τα
σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα.
Με την παρούσα διάταξη του άρθρου δέκατου έβδομου προτείνεται η παράταση μέχρι
30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), προκειμένου
οι οφειλέτες-μη μισθωτοί που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της οφειλής τους να μη χάσουν το δικαίωμα
υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας
προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.
Όσον αφορά το άρθρο δέκατο όγδοο, με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α’ 91)
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4638/2019 (Α’181), προβλέπεται προϋπόθεση
τουλάχιστον ογδόντα (80) ημερών εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ
αντί των προβλεπόμενων 100 ημερών εργασίας στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της παρ. 2,
περ. β’, του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας,
των απασχολουμένων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία
Thomas Cook Tour Operations LTD καθώς και των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις,
πελάτης των οποίων είναι η επιχείρηση Thomas Cook Tour Operations LTD. Επιπλέον,
προκειμένου για την ενεργοποίηση της νομοθετικής διάταξης προβλέπεται έκδοση κοινής
απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για τον προσδιορισμό των κριτηρίων καθορισμού των εργαζομένων που
απασχολούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της Thomas Cook στις 23/9/2019 επηρέασε άμεσα ή
έμμεσα επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα, ήτοι είτε επιχειρήσεις του ομίλου
Thomas Cook που πτώχευσαν, είτε επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην
περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A` 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του
ομίλου, είτε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου.
Σημειώνεται ότι πέραν της επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που
προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες επιχειρήσεις του
ομίλου όπως οι Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in
Destination Management Limited, γεγονός που επηρέασε επιχειρήσεις με δραστηριότητα
στη χώρα.
Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση οι απασχολούμενοι κατά το έτος 2019
σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες επηρεάστηκαν από την πτώχευση των ανωτέρω
επιχειρήσεων.
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1.2.Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι
αναγκαία και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δέκατου πέμπτου παρέχεται η δυνατότητα
καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του
ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης για τους
αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και για την περίοδο
απασχόλησης του μήνα Απριλίου, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα και δεν επιλέξουν
υπαγωγή στο μέτρο στήριξης που προβλέπει παράταση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 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).
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου δέκατου έκτου παρατείνεται η θητεία των
διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια
ισχύος των έκτακτων μέτρων, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.
Επιπρόσθετα, με την δεύτερη παράγραφο της παρούσας διάταξης , για λόγους που
επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να
υφίσταται το μέτρο της απαγόρευσης των συναθροίσεων, προβλέπεται ότι οι Γενικές
Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται
να
προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων
απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου τα μέλη των συνδικαλιστικών
οργανώσεων να ασκούν απρόσκοπτα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.
Στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών
εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας προβλέπεται η ως άνω
παράταση του άρθρου δέκατου έβδομου προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, να μη
χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν
καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα, εφόσον είχαν
υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον
προσδιορισμό της οφειλής τους.
Η παρούσα ρύθμιση του άρθρου δέκατου όγδοου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της
προστασίας των εργαζομένων που συνδέονται με την THOMAS COOK TOUR OPERATIONS
LTD καθώς και των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η
επιχείρηση, θεσπίζοντας ευνοϊκότερους όρους επιδότησης της ανεργίας τους ώστε να
αντιμετωπισθεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο η απρόβλεπτη μεταβολή που επήλθε στην
εργασιακή τους σχέση. Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική
απόφαση να καθορίζει προθεσμία αναγγελίας στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των εργαζομένων
που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, διαφορετική από την προβλεπόμενη στην παρ.4
του άρθρου 7 του ν. 1545/85, ήτοι την 60ήμερη προθεσμία από τη λύση ή λήξη της
εργασιακής σχέσης. Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις όπου η 60ήμερη προθεσμία από τη
λύση ή λήξη εργασιακής σχέσης των προαναφερόμενων απασχολουμένων (οι οποίοι είχαν
λιγότερες από 100 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα της παρ. 2, περ. β’, του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, ως ισχύει), έχει εκπνεύσει πριν
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την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 4638/2019 δεν
είναι εφικτή.
1.3.Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης» συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Με την παρούσα διάταξη του άρθρου δέκατου πέμπτου παρέχεται η δυνατότητα
καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης του μήνα
Απριλίου, γεγονός που θα επιτρέψει την ελάφρυνση των αυτοτελώς απασχολούμενων και
ελεύθερων επαγγελματιών.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 με την παρούσα
ρύθμιση του άρθρου δέκατου έκτου επιτυγχάνεται η προστασία της δημόσιας υγείας,
καθώς λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι συναθροίσεις.
Παράλληλα, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των μελών των
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Με την ανωτέρω παράταση του άρθρου δέκατου έβδομου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί που
είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τον
προσδιορισμό της οφειλής θα διατηρήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση λόγω της
τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.
Με το άρθρο δέκατο όγδοο και πιο συγκεκριμένα με την παρούσα πρόταση τροποποίησης
της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της σε σχέση με το άρθρο 10 του ν.
4368/2019, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση οι απασχολούμενοι κατά το έτος 2019
σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες επηρεάστηκαν από την πτώχευση των ανωτέρω
επιχειρήσεων, ήτοι επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, είτε
επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν.
4172/2013 (A` 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου, είτε επιχειρήσεις πελάτης
των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Σημειώνεται ότι πέραν της
επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες επιχειρήσεις του ομίλου όπως οι Thomas Cook Group PLC,
Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination Management Limited, γεγονός που
επηρέασε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα.
1.4.Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
άλλης διάταξης.
Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης του άρθρου δέκατου
πέμπτου είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του
e- ΕΦΚΑ. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου είναι οι
υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., του ΚΕΑΟ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Αρμόδιες για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έβδομου και δέκατου
όγδοου είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 19-35)
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
1.
Αναγκαιότητα
Με τις προωθούμενες λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζονται
λειτουργικά προβλήματα και ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό οι δομές δημόσιας
υγείας. Ειδικότερα: Με το πρώτο άρθρο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και η άνιση μισθολογική μεταχείριση του απασχολούμενου σε
αυτό ιατρικό προσωπικό, των οποίων αμοιβές εξομοιώνονται με αυτών του Ε.Σ.Υ. Με το
δεύτερο άρθρο, παρατείνεται η προθεσμία για την δημιουργία οργανισμών των Ν.Π.Δ.Δ
του Υπουργείου Υγείας. Με το τρίτο άρθρο παρατείνονται οι προθεσμίες αναδιοργάνωσης
των Υγειονομικών Περιφερειών. Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα
χορήγησης επιδόματος στους νοσηλευτές, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένου,
αποκαθιστώντας μια άνιση μέχρι και σήμερα μεταχείριση. Με το πέμπτο άρθρο παρέχεται
δυνατότητα να πληρωθούν οι εφημερίες των ιατρών Ε.Σ.Υ και Π.Ε.ΔΥ, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 καθ υπέρβαση των νόμιμων εφημεριών
τους. Με το έκτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αξιολογητών όχι μόνο από τους
καταχωρημένους σε ειδικό κατάλογο του Ε.Ο.Φ. αλλά και από αυτούς που ανήκουν σε
πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Στο έβδομο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα
του καθορισμού αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ώστε να είναι
ανάλογη με αυτή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με το όγδοο άρθρο ρυθμίζεται το
θέμα της απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου των
ιατρών που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα το δημόσιο
σύστημα υγείας, το οποίο εμφανίζει προβλήματα υποστελέχωσης και χρειάζεται άμεση
ενίσχυση με ειδικευμένους ιατρούς. Με το ένατο άρθρο επανέρχεται σε ισχύ, εδάφιο που
αφορούσε την κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί συμβάσεων έργου, στους ιατρού που
συνάπτουν συμβάσεις με φορείς του Υπουργείου Υγείας με ΑΠΥ. Με το δέκατο άρθρο
παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιατρούς απασχολούμενους σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή
κλινικών ασθενών από κορωνοϊό Covid-19, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην ταχεία ανάρρωση των ασθενών. Με το εντέκατο
άρθρο προωθείται η λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ΚΕΚ-ΑΕΜΥ που ανήκει
στην ΑΕΜΥ ΑΕ και αντιμετωπίζονται ζητήματα μετακίνησης προσωπικού. Με το δωδέκατο
άρθρο προωθείται ρύθμιση για την ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή
μονάδων του ΕΣΥ προκειμένου τα Νοσοκομεία να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19. Στο δέκατο τρίτο άρθρο προωθείται ρύθμιση
για την αποζημίωση των υπαλλήλων, που απασχολούνται πέραν του πενθημέρου και κατά
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως και
30.06.2020 ειδικά για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών λόγω COVID-19. Στο
δέκατο τέταρτο άρθρο καθορίζεται τα προσόντα προϊσταμένων, που δύνανται να
προΐστανται στην Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Στο δέκατο πέμπτο άρθρο
προσδιορίζεται, ότι στις δαπάνες περίθαλψης ασφαλισμένων κρατών-μελών της Ε.Ε.
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, λόγω προσωρινής
αδυναμίας διάκρισης των δαπανών ασφαλισμένων κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και
Ελβετίας. Με το δέκατο έκτο άρθρο προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής
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από το τριακοστό πέμπτο άρθρο του Ν. 4129/2013 για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο διαδικασιών προμήθειας κατ εφαρμογή των διατάξεων των πράξεων νομοθετικού
περιεχομένου. Στο δέκατο έβδομο άρθρο συστήνονται θέσεις απασχολούμενων ιατρών σε
κλίνες ΜΕΘ, λόγω της αναγκαιότητας επιπλέον στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό των
επιπλέον κλινών, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες κάλυψης των έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας. Με το δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού ασθενών από COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους. Με το δέκατο ένατο
προωθείται ρύθμιση για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
ανθρώπινο δυναμικό, στα συγκεκριμένα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, τα οποία ήταν
υποστελεχωμένα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία τους. Με το εικοστό
άρθρο παρατείνονται οι συμβάσεις φύλαξης, καθαριότητας και σίτησης του Υπουργείου
Υγείας έως και 30.09.2020. Με το εικοστό πρώτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού και από την ΕΚΑΠΥ. Στα άρθρα 22-24 προωθούνται
διατάξεις, για την αναβάθμιση του νοσηλευτικού ρόλου και συγκεκριμένα συστήνονται
ειδικότητες και εξειδικεύσεις, καθορίζεται η κατανομή θέσεων, προβλέπεται για την
κατάρτιση νοσηλευτών επιστημονικός υπεύθυνος και δη Τριμελές Συμβούλιο, θεσπίζονται
νοσηλευτικές ειδικότητες της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και της
Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, συστήνοντας προς το σκοπό
αυτό 1.500 θέσεις.
2. Καταλληλότητα
Βλ. ως άνω
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις παρούσες διατάξεις.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
εφαρμογή της.
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση.
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».
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Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται
ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών –
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία.
Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
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4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες.
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
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8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
ΑΕΜΥ, Νοσοκομεία, ΔΥΠε, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση
Νοσηλευτικής, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας
και την οικονομοτεχνική μελέτη
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με την αρχή της καλής νομοθέτησης.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή
αυτή
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
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Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρθρα 36-37)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Με την κύρια αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται και απλοποιείται περαιτέρω η
διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ρυθμίζεται η
χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143), καθώς και
πιστοποιητικών δημοτολογίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για: α) την απλοποίηση της διαδικασίας
αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και τη μείωση του διοικητικού βάρους για τους
εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του
ν. 4635/2019 (Α΄167) και β) την διευκόλυνση των συναλλασσομένων με το Δημόσιο
πολιτών και επιχειρήσεων.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί: α) στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας
εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και,
συνακόλουθα, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των τελευταίων κατά τις συναλλαγές τους
με τη δημόσια διοίκηση, β) στην διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το
Δημόσιο, γ) στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και
μείωσης του διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της
διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 (Α΄167).
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο
της επιρροής.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει το σύνολο των πολιτών ως χρηστών της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και εν γένει συναλλασσόμενων με το Δημόσιο,
καθώς και, ως προς συγκεκριμένα σκέλη της, τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία
αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 και το προσωπικό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Τα μέτρα του παρόντος εντάσσονται σε μια συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης
παθογενειών και προβλημάτων.
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν υπάρχουν.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
εφαρμογή της
Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται:
α) η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
τη διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του άρθρου 8 του
παρόντος, για τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς
και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου
και του ιδιωτικού φορέα ως αποδεκτών των εκδιδόμενων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εγγράφων καθώς και, ως προς συγκεκριμένα σκέλη της, τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν.
4635/2019.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το κύρος της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης μέσα από την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την
ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών. Επίσης, διευκόλυνση της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν.
4635/2019.
3.3. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Η γενικότερη κατεύθυνση της παρούσας ρύθμισης προσανατολίζεται και στοχεύει στη μη
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς πρόκειται για νομοτεχνικές σε μεγάλο
μέρος ρυθμίσεις.
3.4. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και
η συνακόλουθη εξοικονόμηση πόρων συνεπάγονται την τόνωση της αγοράς και την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα έχει, κατ’ επέκταση, θετικές συνέπειες
στην εθνική οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων για το σύνολο των πολιτών που επιλέγουν να
χρησιμοποιήσουν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για τις συναλλαγές
τους με τους κάθε φύσεως φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα για
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τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης
κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από
την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αναφέρεται.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών και
η συνακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου και λοιπών πόρων αναμένεται να συμβάλουν στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για το κύρος και την αποτελεσματικότητα της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης,
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης ίδρυση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με στόχο τη συνεχή
αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω ρύθμιση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ως κεντρικής βάσης
μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών. Τον ίδιο στόχο
επιτελεί και η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
Η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης και η απλούστευση αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων του ν. 4635/2019 έχει
στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(άρθρα 38-40)
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Με το άρθρο τριακοστό όγδοο σκοπείται η τροποποίηση ρυθμίσεων του ν. 4412/2016 και
ειδικότερα της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 180 περί αποφαινομένων οργάνων όπου
εισάγεται απλούστευση της προβλεπόμενης διαδικασίας και του άρθρου 221 περί ορισμού
επιτροπών σε αναθέσεις συμβάσεων έργων και μελετών όπου καταργείται το υφιστάμενο
και χρονοβόρο σύστημα της κληρώσεως από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου
τομέα.
Περαιτέρω, εξαιτίας της κατάρρευσης των αεροπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ως
αποτέλεσμα των αναγκαίων μέτρων που έπρεπε να ληφθούν για την αντιμετώπιση του
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κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων για την τόνωση των εμπορικών
πτήσεων.
Στόχος του άρθρου τριακοστού ένατου αποτελεί η διατήρηση του κανονικού επιπέδου
συνδεσιμότητας της επικρατείας (και κυρίως της ηπειρωτικής χωράς με τη νησιωτική
Ελλάδα) και των εμπορικών γραμμών, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην οικονομική
δραστηριότητα και την υγειονομική υποδομή της χώρας.
Όσον αφορά στο άρθρο τεσσαρακοστό και με δεδομένο ότι οι εν λόγω γραμμές δεν
επιδοτούνται και η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από την πληρότητα των πτήσεων, η οποία
έχει μειωθεί κατά 90%, και προκειμένου να αποφευχθεί η ολοσχερής αναστολή τους,
κρίνεται αναγκαία κι απαραίτητη η ύπαρξη συμπληρωματικής επιδότησης των εμπορικών
αυτών γραμμών, σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση.
Για μια σειρά από προορισμούς της Εθνικής επικρατείας, η στοιχειώδης συνδεσιμότητα
εξασφαλίζεται μέσω της επιβολής Υποχρεώσεων Δημοσίας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) για την
αεροπορική εξυπηρέτησή τους.
Οι εν λόγω ΥΔΥ ανατίθενται μέσω δημοσίων διαγωνισμών, οι οποίες εγκρίνονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτούνται από σχετικά τέλη του τομέα της
αεροναυτιλίας.
Οι τρέχουσες, εξαιρετικές, συνθήκες, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, αλλά και η κρίση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, έχουν
επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές βασικών όρων των υφιστάμενων Συμβάσεων εκμετάλλευσης
τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί Υποχρεώσεις παροχής
Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008,
αναφορικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεπεία αυτού, κρίνεται ως εξαιρετικά απαραίτητο να παρασχεθεί η δυνατότητα της
επιπλέον επιδότησης των γραμμών αυτών, καθώς και να επιτραπεί η τροποποίηση τους, με
αποκλειστικό σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά και τη
συνεχή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή της αεροπορικής υπηρεσίας σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως «άγονες γραμμές».
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με το άρθρο τριακοστό όγδοο επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών.
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές προβλέψεις και το
Ενωσιακό Δίκαιο και ρυθμίζουν για πρώτη φορά τα σχετικά πεδία, πλην της ρύθμισης του
τριακοστού όγδοου άρθρου που αφορά ισχύοντα νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις και διά
της προτεινόμενης ρυθμίσεως επιτυγχάνεται άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.
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3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου τριακοστού όγδοου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις
στο σύνολο της οικονομίας, ιδίως όμως σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αφού ως
επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων έργων θα επιφέρει παροχή ρευστότητας
στην ανάδοχο του κάθε έργου και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ενώ των υπολοίπων
ρυθμίσεων δεν αξιολογούνται συνέπειες στην αγορά.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Το συνολικό κόστος δεν επηρεάζεται άμεσα μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη άμεση επίδραση στην
λειτουργία της παραγωγής ή/ και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων του κλάδου.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Δεν επέρχονται ουσιώδεις συνέπειες στον ανταγωνισμό.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν διοικητικό βάρος σε επιχειρήσεις
3.7. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Δεν επηρεάζεται άμεσα ο κρατικός προϋπολογισμός.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Οι υπό κρίση διατάξεις δεν αναμένεται να έχουν άμεσες συνέπειες στην εθνική οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία
καθώς επέρχεται απλοποίηση διαδικασιών και επίσπευση της ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων έργων και μελετών.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
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Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνέπειες στο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεν υπάρχει, αλλά θα είναι σύμφωνη με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν επέρχονται τα οιαδήποτε δυσμενή αποτελέσματα στην απονομή της δικαιοσύνης.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν εντάσσεται ευθέως σε συνταγματική διάταξη.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανώτατου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν υφίσταται τέτοια νομολογία
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις ούτε γνωρίζουμε σχετική νομολογία.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Δεν υφίστανται τέτοιες προβλέψεις
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Οικονομικών στην διάταξη του άρθρου τριακοστού έβδομου.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης.
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Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας
και την οικονομοτεχνική μελέτη
Δεν προβλέπεται
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Κατά την σύνταξη των εν λόγω διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) για την κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων και
οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής
Η άρθρωση των σχετικών διατάξεων έγινε σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών της Κ.Ε.Ν.Ε.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου τριακοστού έκτου τροποποιούν τη διάταξη του
άρθρου 180 παρ. 3.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των ρυθμίσεων τούτες δεν τέθηκαν σε δημόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο «www.οpengov.gr»
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Οι συγκεκριμένες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
αντιμετωπίζουν επείγοντα ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
του Υπουργείου και εποπτευόμενων νομικών προσώπων.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Βλ. 11.1
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Βλ. 11.1
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Βλ. 11.1
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή.
Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και Γενική
Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
Β. 10.1

εταίρους και εν γένει τα
στη διαβούλευση για κάθε μία
τη διάρκεια της διαβούλευσης,
διαβούλευσης που επελέγη,

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν
τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη
διάταξη» χωριστά.
Βλ. 10.1

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(άρθρα 41-43)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Καθίσταται δυνατή η σύγκλιση των Συμβουλίων Κρίσεων ΛΣΕΛΑΚΤ λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο : Καθίσταται δυνατή η έκδοση του εφαρμοστικού π.δ. ώστε
να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις περί μεταθέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. λόγω των
μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 3978/2011 με
σκοπό την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
3978/2011 στον τομέα της ασφάλειας.
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1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την ομαλή
λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ως προς τη σύγκλιση των Συμβουλίων Κρίσεων λόγω
ανυπέρβλητου προβλήματος που δύναται να διαρκέσει πέραν του ενός μηνός. Η
προτεινόμενη διάταξη μπορεί να εισαχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με την
προώθηση ρύθμισης δευτερογενούς δικαίου.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την
ομαλή λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων
μεταθέσεων για το έτος 2020 με την εφαρμογή του π.δ. 33/2009. Η προτεινόμενη διάταξη
μπορεί να εισαχθεί μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι με την προώθηση ρύθμισης
δευτερογενούς δικαίου.
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία προκειμένου να
καταστεί ευχερέστερη και ασφαλέστερη η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του ν.
3978/2011 στις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα
της ασφάλειας χωρίς να ανακύπτουν ερμηνευτικά ζητήματα και ανάγκη αναλογικής
εφαρμογής διατάξεων νόμου.
1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Τα προτεινόμενα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
λόγω της επείγουσας και επιτακτικής φύσεώς τους εισάγονται στο εν λόγω νομοσχέδιο για
λόγους δημοσίου συμφέροντος.
1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Τα προτεινόμενα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δεν επιφέρουν συνέπειες στην οικονομία, την κοινωνία, τους πολίτες και στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον.
1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των
διατάξεων
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Αρμόδιο είναι το Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Προσωπικού του Κλάδου
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Συναρμοδιότητα Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
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12.1 Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

εταίρους και εν γένει τα
στη διαβούλευση για κάθε μία
τη διάρκεια της διαβούλευσης,
διαβούλευσης που επελέγη,

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη προέκυψε κατόπιν διαπίστωσης της
ανάγκης λόγω των εκτάκτων καταστάσεων ως επακόλουθο των μέτρων κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και
κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης
λόγω των εκτάκτων καταστάσεων ως επακόλουθο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του
κορωνοϊού και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατόπιν
συναίνεσης των αρμοδίων συνδικαλιστικών φορέων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Προηγήθηκε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (άρθρα 44-45)
Α: ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4258/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) καθίστανται αναγκαίες,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε τέσσερα (4) υποβρύχια (Υ/Β) και σε δύο (2)
πυραυλακάτους (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις
των Ε.Ν.Α.Ε. και Ν.Β.Ε.Ε. Α.Ε. αντίστοιχα, με σκοπό την πλήρη επιχειρησιακή τους
αξιοποίηση.
1.2.Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ρύθμιση είναι
αναγκαία και κατάλληλη για να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δύναται να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.7. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Από τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών και δοκιμών εν πλω των τεσσάρων (4)
υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/ Εθνικό Σκέλος
συνολικού ποσού 20.100.000€. Ακόμη, από τη ρύθμιση για την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής και ναυπήγησης των δύο (2) ΤΠΚ του ΠΝ επέρχεται επιβάρυνση σε βάρος του
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΘΑ/ Εθνικό Σκέλος
συνολικού ποσού 3.375.000€.
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων
άμυνας και ασφάλειας και υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Οι ρυθμίσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν δυσμενή επίπτωση στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα έχουν δυσμενή επίπτωση στη Δημόσια Διοίκηση και την
απονομή της Δικαιοσύνης.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Συντάγματος και τους νόμους του
ελληνικού κράτους.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Η αρμοδιότητα ανήκει στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονομικών.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Εφαρμόσθηκε το σύνολο των νομοτεχνικών κανόνων και οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σύντμησης της προθεσμίας για την
έκδοση της προκήρυξης για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), από τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
λήξης της θητείας αυτών, σε δύο (2) μήνες. Επίσης ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την
έκδοση της προκήρυξης για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των
Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., και όχι ο Πρύτανης,
αρμοδιότητα που έως σήμερα περιερχόταν ούτως ή άλλως στη Σύγκλητο σε περίπτωση που
ο Πρύτανης δεν προέβαινε εμπροθέσμως στην έκδοση της σχετικής προκήρυξης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Γενική Αξιολόγηση – Αναγκαιότητα
Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε
μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη τροπολογία.
Με το προτεινόμενο άρθρο γίνεται μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει
ανακύψει σχετικά με την προθεσμία και τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης για την
ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.), στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη των Α.Ε.Ι., καθώς και στα αξιώματα
των λοιπών μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. (Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων κ.λπ.) των
οποίων η θητεία ολοκληρώνεται στις 31.8.2020.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η προκήρυξη για την ανάδειξη στα εν λόγω
αξιώματα πραγματοποιείται τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων
στα αξιώματα προσώπων. Εν προκειμένω, η προσωρινή απαγόρευσης της λειτουργίας των
Α.Ε.Ι. κατά τους τελευταίους μήνες ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για τον
περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19
δεν έχει επιτρέψει την πλήρη επαναφορά των Ιδρυμάτων στην κανονικότητα ενώ
συγχρόνως ως είναι εύλογο έχουν μεταβληθεί οι προτεραιότητες των Ιδρυμάτων με κύριο
σκοπό τους την προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή όσων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων χρήζουν φυσικής παρουσίας. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη
αποφυγής υπό τις κρατούσες συνθήκες τυχόν συγχρωτισμού πολλών προσώπων κατά τη
διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, συνάγεται ως απαραίτητη η μετάθεση χρόνου για τις
απαιτούμενες ενέργειες για την εκλογή των μονομελών οργάνων όπου απαιτείται. Για τους
λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί ότι η προθεσμία έκδοσης της προκήρυξης
αποκλειστικά για τις θητείες που λήγουν κατά το έτος ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να
προκηρύσσονται εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης της
θητείας του κάθε μονομελούς οργάνου, ήτοι την 31η. 8.2020.
2. Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος,
προκειμένου να προκηρυχθούν και να διεξαχθούν ομαλά και εμπρόθεσμα οι εκλογές για
την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. στις περιπτώσεις των Α.Ε.Ι. όπου λήγει η
θητεία τους.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Σύμφωνα με την από 14.5.2020 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του
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Κράτους, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί
του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και των προϋπολογισμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
4. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Δεν υφίστανται τέτοιες συνέπειες
5. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
6. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων
Κατά τη σύνταξη των διατάξεων τηρήθηκαν οι κανόνες περί καλής νομοθετικής πρακτικής.
7. Διαφάνεια και Διαβούλευση
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ρύθμισης, οι προτεινόμενες διατάξεις δεν τέθηκαν σε
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr».
ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (άρθρα 47)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα α) στις Επιτροπές Ενστάσεων του
άρθρου 7 του ν. 2308/1995, οι οποίες καλούνται να συνεδριάσουν στο επόμενο χρονικό
διάστημα να κάνουν χρήση της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης, ως τρόπο συνεδρίασής τους
και β) κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι να μην παρίστανται ενώπιον της
Επιτροπής και να υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης
να προσκομίζουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους,
1.1. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αντιμετωπίζει μέχρι τις
15.7.2020 ζητήματα των συνεδριάσεων των Επιτροπών του ν. 2308/1995, τα οποία έχουν
σχέση με τη συνάθροιση ενδιαφερόμενων πολιτών καθώς και των μελών των Επιτροπών
στους χώρους των συνεδριάσεων
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με τη ρύθμιση αφενός αντιμετωπίζονται οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και αφετέρου αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στη συνέχιση του
έργου της κτηματογράφηση, διαδικασία του οποίου συνιστά η εξέταση των Ενστάσεων από
τις εν λόγω Επιτροπές.
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