
Πίνακας περιεχοµένων

Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγου-
σες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Ε-
θνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπο-
ρά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς ερ-
γασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας» (A΄ 157)
Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο – Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργα-

ζοµένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται
σηµαντικά για τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο
2020
Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζοµένων στον µηχανι-

σµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλ-

κοόλης
Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγµατισµού 
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέµπτο - Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών

ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συµβάσεων επαγγελµατιών υ-

γείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση
του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Άρθρο έβδοµο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών

Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) µε καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης

Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµό-
σια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
- Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4690/2020
Άρθρο ένατο - Αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµείων α-

πό εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προµηθειών από Υγειονο-

µικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19 
Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνο-

λογικών τεστ για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID- 19
Άρθρο δωδέκατο - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Α-

σθενών COVID - 19 και δυνατότητα καταχώρησης, επε-
ξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων του Μητρώου
Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισµού

Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ.
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας 
Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδοµικών αδειών

για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέµπτο - Παράταση συµβάσεων οικογε-

νειακών ιατρών 
Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών

φαρµάκων
Μέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο δέκατο έβδοµο- Παροχή σύγχρονης εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΔ΄, 14 Σεπτεµβρίου 2020
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης 
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 

στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, 

την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 
µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 

Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 
8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιµετώπιση των συνεπειών 

της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητηµάτων



Μέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο - Παράταση ισχύος συµβάσεων

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις δο-
µές φιλοξενίας µεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών
Άρθρο δέκατο ένατο - Χρηµατοδότηση δράσεων αντι-

µετώπισης του κορωνοϊού COVID - 19  
Μέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εικοστό - Έναρξη ισχύος
Άρθρο 2 - Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. « Έκτα-

κτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την πρό-
σληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών µονά-
δων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της
αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των συ-
νεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που ε-
πλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγού-
στου 2020» (Α΄ 161) 
Μέρος Α΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Άρθρο πρώτο - Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην

περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από τον Οργα-
νισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε.)
Άρθρο δεύτερο - Στελέχωση των αστικών συγκοινω-

νιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιµετώπιση των αυξη-
µένων αναγκών 
Άρθρο τρίτο - Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστι-

κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Μέρος Β΄: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ-
ΝΑΔΩΝ
Άρθρο τέταρτο - Προµήθεια µέσων ατοµικής προστα-

σίας µαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδηµία του
κορωνοϊού 
Άρθρο πέµπτο - Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προ-

σωπικού καθαριότητας σχολικών µονάδων
Άρθρο έκτο - Αναµορφώσεις προϋπολογισµού ΟΤΑ α΄

και β΄ βαθµού  
Μέρος Γ΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙ-

ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Άρθρο έβδοµο - Ρυθµίσεις σχετικά µε την αναστολή

προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογρά-
φων οφειλόµενων από επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου και ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων σε
αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς υπό ό-
ρους 
Άρθρο όγδοο - Έκτακτα µέτρα στην αγορά εργασίας

για την αντιµετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID - 19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας 
Μέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο ένατο - Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυ-

νοµία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την αντι-
µετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID - 19 

Άρθρο δέκατο - Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη  έκτα-
κτων αναγκών αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορω-
νοϊού COVID - 19 
Μέρος Ε΄: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟ-

ΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο - Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης

στους πληγέντες από τις πληµµύρες της 8ης και της 9ης
Αυγούστου 2020
Άρθρο δωδέκατο - Αφορολόγητο και ακατάσχετο των

πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από
τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
Μέρος ΣΤ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Έναρξη ισχύος
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3 - Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγ-

γελµατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µι-
σθώσεων εξαρτηµένων µελών - φοιτητών και µισθώσε-
ων ναυτικών
Άρθρο 4 - Προαιρετική µείωση µισθώµατος επαγγελ-

µατικών µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µι-
σθώσεων εξαρτηµένων µελών - φοιτητών και µισθώσε-
ων ναυτικών
Άρθρο 5 - Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη

είσπραξη µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο α-
ντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 6 - Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογι-

σµός οικονοµικού έτους 2020
Άρθρο 7 - Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό

Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 8 - Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ελ-

ληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας ΑΕ
Άρθρο 9 - Ασφάλιση προσωπικού Ελληνικής Αεροπορι-

κής Βιοµηχανίας ΑΕ
Άρθρο 10 - Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων µεταξύ

της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσί-
ου - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν.
4307/2014 (Α΄ 246)
Άρθρο 11 - Παραχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής

χρήσης αιγιαλού και ζητήµατα του ν. 4495/2017
Άρθρο 12 - Υφιστάµενη εγκατάσταση λιµενικής υποδο-

µής για την εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άµυνας - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
Άρθρο 13 - Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για

την επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών
της αναγνωριζόµενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλό-
µενης φορολογικής απαίτησης
Άρθρο 14 - Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 του

ΚΦΕ - Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος φορο-
λογικού έτους  2019 και στους κλάδους συναφών υπηρε-
σιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών µεταφορών
Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 15 - Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργα-

ζοµένου από την εργασία του, λόγω περιορισµού του ερ-
γαζοµένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

2



Άρθρο 16 - Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέ-
κνων από τον κορωνοϊό COVID -19
Άρθρο 17 - Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανερ-

γίας εποχικά εργαζοµένων σε τουριστικά και επισιτιστι-
κά επαγγέλµατα
Άρθρο 18 - Χρονική διάρκεια ισχύος του µηχανισµού

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 19 - Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµέ-

νων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµα-
ντικά για τον µήνα Οκτώβριο
Άρθρο 20 - Μέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέ-

χνης και του πολιτισµού, ξεναγών και τουριστικών συνο-
δών
Άρθρο 21 - Καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε

εργαζοµένους που τίθενται σε αναστολή και εποχικούς
εργαζοµένους
Άρθρο 22 - Τρόπος καταβολής επιδόµατος εορτών Χρι-

στουγέννων 2020
Άρθρο 23 - Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την αντι-

µετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού
COVID 19
Άρθρο 24 - Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας

διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του κατώτατου
ηµεροµισθίου
Άρθρο 25 - Παράταση της θητείας των διοικητικών ορ-

γάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων
και εργοδοτών
Άρθρο 26 - Επέκταση συµψηφισµού απαιτήσεων δικαι-

ούχων άρθρου 87 του ν. 4706/2020
Άρθρο 27 - Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελµατι-

κών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 28 -  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση

συλλογικών οργάνων για την προστασία των ευπαθών ο-
µάδων του πληθυσµού που διαβιούν σε κλειστές δοµές
Άρθρο 29 - Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανό-

τητας 2020 - 2021
Άρθρο 30 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέ-

σων µελών
Άρθρο 31 - Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας µη µι-

σθωτών
Άρθρο 32 - Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη

ρύθµιση του ν. 4611/2019
Άρθρο 33 - Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ο-

ρισµένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας
Άρθρο 34 - Παράταση συµβάσεων εργασίας έκτακτου

προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
Mέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 35 - Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών

εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδα-
κτικό έτος 2020-2021
Άρθρο 36 - Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτού-

µενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της πληρω-
µής προσωρινών αναπληρωτών κατά το διδακτικό έτος
2020-2021
Άρθρο 37 - Καθορισµός ωρολόγιου εβδοµαδιαίου προ-

γράµµατος για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση για το σχο-
λικό έτος 2020 - 2021
Άρθρο 38 - Θέµατα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγ-

γραφών

Άρθρο 39 - Προσωπικό καθαριότητας Δηµόσιων Ινστι-
τούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύ-
τερης Ευκαιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (Α΄138)
Άρθρο 40 - Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως

προϋπόθεση συµµετοχής εκπαιδευτών σε προγράµµατα
µη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 41 - Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης προ-

γραµµάτων σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.)
Άρθρο 42 - Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη διαδικασία

προσωρινής τοποθέτησης νεοδιοριζόµενων µόνιµων εκ-
παιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. - Τροποποίηση του
άρθρου 62 του ν. 4589/2019
Άρθρο 43 - Αρµοδιότητα οργάνων για προσωρινή ανα-

στολή λειτουργίας τµηµάτων και σχολικών µονάδων, δη-
µόσιων και ιδιωτικών
Άρθρο 44 - Παράταση προθεσµίας µεταγραφής λη-

ξιαρχικών και προξενικών αρχών
Mέρος Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 45 - Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ο-

ρισµένου χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και κα-
θαριότητας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 46 - Εφαρµογή αυτόµατου µηχανισµού επι-

στροφής
Άρθρο 47 - Ποσό µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης
Άρθρο 48 - Εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµεί-

ων επί τη βάσει ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής
αµοιβής ανά περιστατικό
Άρθρο 49 - Αρµοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση

της ενδεδειγµένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών
Πράξεων - Τροποποίηση άρθρου πρώτου  του ν. 4286/
2014
Άρθρο 50 - Τροποποίηση του σκοπού της

«ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Άρθρο 51 - Τροποποίηση αρµοδιοτήτων «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

Α.Ε.»
Άρθρο 52 - Ανταµοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώ-

ρηση των απαιτούµενων δεδοµένων
Άρθρο 53 - Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 54 -  Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου

Υγείας
Άρθρο 55 - Στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοση-

λευτικό προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκοµείων της χώ-
ρας
Άρθρο 56 - Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρµακευ-

τικά προϊόντα που αιτούνται την εισαγωγή τους στον κα-
τάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων
Άρθρο 57 - Μηχανισµός παρακολούθησης αποθεµάτων

ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς α-
ποθέµατος για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 58 - Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για το

προσωπικό των αερολιµένων της χώρας και της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της
επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας και προσωπικής
υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµαν-
σης και φύλαξης κτιρίων, προµήθειας εξοπλισµού πληρο-
φορικής για την εξ αποστάσεως εργασία
Άρθρο 59 - Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρό-

νια νεφρική ανεπάρκεια
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Άρθρο 60 
Mέρος Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 61 - Παράταση ισχύος ρυθµίσεων και προθε-

σµιών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
του κορωνοϊού COVID 19

Mέρος ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-
ΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 62 - Ρυθµίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία

αµιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε.
Μέρος Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 63 - Επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία πε-

ρίοδο
Μέρος Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 64 - Δυνατότητα χρήσης διαθέσιµων αιθουσών

δηµοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
Άρθρο 65 - Εύρυθµη εκτέλεση δράσης «Εναρµόνιση

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»
Άρθρο 66 - Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού

στο πλαίσιο της κινητικότητας
Άρθρο 67 - Παραπεµπτικό για τη διαπίστωση της κατ’

εξαίρεση υποχρεωτικής παραµονής κατ΄ οίκον υπαλλή-
λου του Δηµοσίου που ανήκει σε οµάδα αυξηµένου κιν-
δύνου και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας α-
πουσίας
Άρθρο 68 - Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλή-

λους
Άρθρο 69 - Ρυθµίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση

δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών
Μέρος Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 70 - Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρία-

ση των διοικητικών συµβουλίων των σωµατείων και άλ-
λων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 71 - Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 72 - Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών

δικαστηρίων 
Άρθρο 73 - Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών

δικαστηρίων
Άρθρο 74 - Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
Άρθρο 75 - Είσπραξη πόρων Ταµείου Χρηµατοδότησης

Δικαστικών Κτιρίων
Άρθρο 76 - Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Άρθρο 77 - Ρυθµίσεις για την ανάθεση προµήθειας α-

γαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών
Μέρος Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 78 - Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
Mέρος ΙΑ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79 - Παράταση προθεσµίας προσκόµισης Από-

φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από κύρια ξε-
νοδοχειακά καταλύµατα
Άρθρο 80 - Αποπληρωµή παρόχων προγράµµατος του

Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους»
Άρθρο 81 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων

για πιστωτικά σηµειώµατα αεροπορικών εταιρειών 
Άρθρο 82 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων

για πιστωτικά σηµειώµατα λόγω µαταιώσεων θαλάσσιων
ταξιδιών
Άρθρο 83 - Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων

για πιστωτικά σηµειώµατα τουριστικών επιχειρήσεων για
παροχή τουριστικών υπηρεσιών

Mέρος ΙΒ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 84 - Μεταβατικά ζητήµατα για τη λειτουργία

του Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής - Τροποποιήσεις του ν. 4685/2020
Άρθρο 85 -  Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργα-

σιών στον Υµηττό
Άρθρο 86 - Εκπόνηση Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµο-

γής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) για
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν α-
πό τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 87 - Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσε-

ων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαί-
ωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων
Μέρος ΙΓ΄ -  ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, προστασίας από τη 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της 

αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10.8.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµί-
σεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συ-
στήµατος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κο-
ρωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που δη-
µοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 157 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθµίσεις αντιµετώπισης εκτάκτων 

αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασµό προς τις

παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την
παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ.
1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του άρ-
θρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγµατος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
λήψης περαιτέρω µέτρων για την αντιµετώπιση εκτά-
κτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, την προ-
στασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας.
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3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε 
επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά
για τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 124
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε 
επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά
για τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που α-
νήκουν στους κλάδους του τουρισµού, εποχικής ή µη
λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφο-
ρών, των χερσαίων µεταφορών επιβατών, του επισιτι-
σµού, του πολιτισµού και του αθλητισµού, καθώς και κά-
θε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά, όπως αυτοί
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει ΚΑΔ,
δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την
αναστολή συµβάσεων των εργαζοµένων τους, που έ-
χουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη
φορά σε αναστολή συµβάσεις εργασίας µέρους ή του
συνόλου των εργαζοµένων τους, που έχουν προσληφθεί
έως και τη δηµοσίευση της παρούσας, για τους µήνες
Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό
διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και πάντως
όχι πέραν της 30ής Σεπτεµβρίου 2020.»

Άρθρο δεύτερο
Ένταξη εργαζοµένων 

στον µηχανισµό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Ο µηχανισµός εφαρµόζεται σε εργαζόµενους που
έχουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας. Οι
επιχειρήσεις-εργοδότες µπορούν να κάνουν χρήση των
ρυθµίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους µή-
νες εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος του µηχανι-
σµού για το σύνολο ή µέρος του προσωπικού τους.»

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο

Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης

Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από

20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής µετου-
σιωµένης αιθυλικής αλκοόλης µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ί-
διες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.

Άρθρο τέταρτο
Χρήση προϊόντων δειγµατισµού

Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγµατισµού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του ο-
ποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2020, πάσης φύσεως επι-
χειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντι-
κών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊό-
ντα δειγµατισµού µόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: (α) Στην περίπτωση των αρωµάτων, εφόσον αυτά ε-
φαρµόζονται απευθείας στο δέρµα από τον υπάλληλο,
µε τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πά-
ντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς
τη χρήση χαρτιών δειγµατισµού ή (β) µε τη χρήση ατοµι-
κών σφραγισµένων δειγµάτων που µεταχειρίζεται απο-
κλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφο-
νται, χωρίς τη διαµεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο
«προϊόντα δειγµατισµού» νοούνται τα προϊόντα, τα ο-
ποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων µε σκοπό τη
δειγµατοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον
ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊό-
ντων δειγµατισµού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
παρόντος, επιβάλλεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής
διοικητικό πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε
παράβαση, εφαρµοζοµένης αναλόγως της υπ’ αρ.
34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Β΄ 1116).»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πέµπτο
Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από
τη δηµοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των
κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων,
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να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών
ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Η
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και δύναται να απευ-
θύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης α-
νταλλακτικών οχηµάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σµού. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη
χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών.

Άρθρο έκτο
Παράταση συµβάσεων επαγγελµατιών υγείας 

και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - 
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020

Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (A΄ 140) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου, καθώς και οι συµβάσεις έργου και παροχής ανε-
ξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συ-
ναφθεί κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου δευτέρου
της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από
1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσε-
ρις (4) επιπλέον µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Νοεµβρίου
2020. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε το πρώ-
το εδάφιο, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών βά-
σει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις
θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο των ανωτέρω συµβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020
και µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως
νόµιµες.»

Άρθρο έβδοµο
Απασχόληση προσωπικού Κινητών Οµάδων Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ) µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υ-
γείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ εφαρµογή της παρ.
2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83),
και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 4715/2020 (Α΄ 149), ή που προσλαµβάνεται εφεξής
για τη στελέχωση των κινητών οµάδων υγείας του ΕΟ-
ΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Άρθρο όγδοο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία

για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών - 
Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της 

από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε µε 
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο τέταρτο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία

για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών

1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας
υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τις 31 Δεκεµβρίου 2020, όλα τα δηµόσια νοσο-
κοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τα Κέντρα Υ-
γείας δύνανται να συνεργάζονται µε ιδιώτες ιατρούς,
παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολό-
γους, πνευµονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολό-
γους, παιδιάτρους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολό-
γους-µαιευτήρες και ακτινολόγους ή ιατρούς µε εξειδί-
κευση στη Μ.Ε.Θ., µε την έκδοση δελτίου παροχής υπη-
ρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) µήνες, µε δυνατότητα
παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόµη µήνες. Η
µηνιαία αµοιβή των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου
καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η
εν λόγω αµοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και α-
κατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκει-
ται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δε-
σµεύεται 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 εισοδη-
µατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε περίπτωση συµ-
µετοχής των ιατρών του παρόντος σε διαδικασία επιλο-
γής πλήρωσης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι διανυόµενοι µή-
νες παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους επι-
κουρικούς ιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων σε άγο-
νες, νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες πε-
ριοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, µε από-
φαση του διοικητή του νοσοκοµείου και τη σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου διευθυντή της κλινικής ή του Διοι-
κητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, να συµµετέ-
χουν στις εφηµερίες του νοσοκοµείου ή του Κέντρου Υ-
γείας, αντιστοίχως, µε αµοιβή ίση µε αυτή του Επιµελητή
Β΄.
Η συνεργασία µε ιδιώτες ιατρούς, σύµφωνα µε τους ό-

ρους του παρόντος, εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικη-
τή της Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει
το νοσοκοµείο ή το Κέντρο Υγείας, µετά από ειδικά αι-
τιολογηµένο αίτηµα του διοικητή του νοσοκοµείου, κατ’
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανά-
ληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτηµα του Διοικητικού
Συµβουλίου (Δ.Σ.) της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρει-
ας.

2. Για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας
υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τις 31 Δεκεµβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ει-
δικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες
και µόνο κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας µε την έκδοση δελτίου παροχής
υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών µε δυνα-
τότητα παράτασης για ακόµη δύο (2) µήνες. Η αµοιβή
των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου για την εφηµε-
ριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιµελητή
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Β΄. Σε περίπτωση συµµετοχής των ιατρών του παρόντος
σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών
του Ε.Σ.Υ., οι διανυόµενοι µήνες στην παροχή εκ µέρους
τους υπηρεσιών κατά την εφηµερία των νοσοκοµείων
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, µοριοδοτούνται σύµφωνα
µε τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δηµό-
σιων νοσοκοµείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληµατι-
κές ή αποµακρυσµένες περιοχές. Η συνεργασία µε ιδιώ-
τες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφηµε-
ρία, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται
µε απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νο-
σοκοµείο ή το Κέντρο Υγείας, µετά από ειδικά αιτιολο-
γηµένο αίτηµα του διοικητή του νοσοκοµείου και τη σύµ-
φωνη γνώµη του αρµόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ’
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016
(Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανά-
ληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτηµα του Δ.Σ. της οι-
κείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.

3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δηµόσια
νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας κατ’ εφαρµογή του παρό-
ντος δεν µπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσι-
ους (600). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθµός
αυτός κατανέµεται µεταξύ των Υ.Πε..»

Άρθρο ένατο
Αποζηµίωση δαπανών νοσοκοµείων από εξετάσεις
βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του

άρθρου 39 του ν. 4715/2020 

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δαπάνες νοσοκοµείων που προκλήθηκαν από την
εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρου-
σµάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή
άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων δηµοσίου ή και ι-
διωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η
Μαρτίου 2020 έως και τη δηµοσίευση της παρούσας, κα-
τά παρέκκλιση των διατάξεων περί προµηθειών του Δη-
µοσίου, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογι-
σµού των νοσοκοµείων µε µόνο παραστατικό το εκδοθέν
τιµολόγιο, µετά από προηγούµενη έγκριση του νοσοκο-
µείου, που παρέχεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου αυτού, ως προς τον αριθµό των αποζηµιούµε-
νων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχε-
τικής δαπάνης.»

Άρθρο δέκατο
Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές 

Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η Οκτωβρίου
2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίν-
δυνος εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19, διαδικασίες έκτακτης προµήθειας κάθε αναγκαίου υ-
γειονοµικού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων, κάθε εν-
δεδειγµένου µέσου ατοµικής ή συλλογικής προστασίας,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισµού και αντιδρα-
στηρίων για την καταπολέµηση της διάδοσης του κορω-

νοϊού COVID-19 µπορούν να διενεργούνται και από τις
Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρι-
κές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου
2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση όλων των
κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων.
Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του Υ-
πουργείου Υγείας για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµε-
ρών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώ-
λησης και διάθεσης υγειονοµικού υλικού και φαρµάκων.
Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλό-
τερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτή-
των για την αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών α-
ναγκών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να κα-
θορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τον ορισµό των
Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτή-
των αγορών για τα νοσοκοµεία της κατά τόπον αρµοδιό-
τητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό συναφές ζήτηµα για
την εκ µέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριο-
τήτων αγορών. 

Άρθρο ενδέκατο
Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ 
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η Οκτωβρίου 2020
και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς
τον σκοπό της άµεσης κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση δειγµάτων
βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19, συµβατών µε µηχανήµατα διενέργειας δια-
γνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείµενο δω-
ρεάς προς το ελληνικό Δηµόσιο για την καταπολέµηση
του κορωνοϊού COVID-19, µπορούν να διενεργούνται
διαδικασίες έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες
προµήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου µπορούν να
διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων ε-
θνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων από την α-
νώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµα-
κευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις
Υγειονοµικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρ-
χές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστη-
µα πέντε (5) ηµερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε
επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών
προϊόντων συµβατών µε τις τεχνικές προδιαγραφές των
µηχανηµάτων. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδικά κρι-
τήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς
ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έκτακτων
υγειονοµικών αναγκών. 

Άρθρο δωδέκατο
Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και

δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης
δεδοµένων του Μητρώου 

1. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έ-
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χει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του Μη-
τρώου Ασθενών COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτή-
των αναζήτησης της σχετικής πλατφόρµας στο πλαίσιο
της επιδηµιολογικής διερεύνησης που υλοποιείται από
τη Διεύθυνση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβα-
σης για τα Λοιµώδη Νοσήµατα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης πρό-
σβαση σε δεδοµένα από σχετικές πηγές, όπως ιδίως νο-
σοκοµεία, πρωτοβάθµιες µονάδες υγείας, εργαστήρια,
το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Εθνικού Κέντρου Ά-
µεσης Βοήθειας και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, µε στόχο την πληρέστερη συµπλήρωση του
Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεµβάσεων
σε πεδία της πλατφόρµας, όπως η περιοχή κατοικίας και
το αποτέλεσµα του εργαστηριακού ελέγχου. Το προσω-
πικό της Διεύθυνσης Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και
Παρέµβασης για Λοιµώδη Νοσήµατα και της Διεύθυνσης
Ετοιµότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ δύναται να κατα-
χωρεί αποδεδειγµένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών υπό-
χρεων προς καταχώρηση στο Μητρώο, ως προς τα οποία
έχει λάβει αρµοδίως γνώση στο πλαίσιο της δράσης του.
Τη δυνατότητα του προηγούµενου εδαφίου έχουν και τα
µέλη της επιτροπής λοιµώξεων κάθε νοσοκοµείου ως
προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-
19. 

2. Κατά την εφαρµογή του παρόντος τηρούνται οι κα-
νόνες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων
679/2016/ΕΕ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και 
έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω 

έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας

1. Ο Υπουργός Υγείας µε απόφασή του µπορεί να δια-
θέτει προσωρινά, και πάντως για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου 2020, πάσης φύσε-
ως νοσοκοµειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, δια-
γνωστικά τεστ, εξοπλισµό Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας ή Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας, που έχει στην κα-
τοχή του οποιοδήποτε νοσοκοµείο, νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υ-
πουργείο Υγείας, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλι-
σµού που έχει αποτελέσει αντικείµενο δωρεάς για την
καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήπο-
τε νοσοκοµείο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου εποπτείας του, αποκλειστικά και µόνο προς τον
σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγεί-
ας. 

2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας
της παρ. 1 αφορά προσωρινή διάθεση δωρηθέντων, για
την έκδοσή της απαιτείται προηγούµενη δικαστική άδεια
που χορηγείται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδο-
σίας, µετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουρ-
γό Υγείας µε αντικείµενο την προσωρινή µεταβολή της
διάθεσης των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοινωφε-
λή σκοπό µε επίκληση επιτακτικών λόγων δηµόσιας υ-
γείας. Η αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση κατ’ από-
λυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
και η σχετική απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από τη συζήτηση. Δυνατή

είναι η χορήγηση προσωρινής διαταγής µε αντικείµενο
την προσωρινή ρύθµιση κατάστασης κατά το άρθρο 781
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά από την παρέ-
λευση του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 ο διατεθείς εξοπλισµός αποδίδεται ελεύθε-
ρος παντός δικαιώµατος στον φορέα στον οποίον ανήκει
κατά κυριότητα ή υπέρ του φορέα στον οποίον ορίστηκε
ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη βούληση του δωρητή
του. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διά-
στηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από τη
δηµοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται
εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
(Μ.Ε.Θ.) και Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) σε οποιοδή-
ποτε νοσοκοµείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή
σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσµευµένο ή µισθω-
µένο χώρο ή χώρο που χρησιµοποιείται από το ελληνικό
Δηµόσιο, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υ-
γείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση ανάπτυξης των
ανωτέρω κλινών, χωρίς την προηγούµενη χορήγηση ά-
δειας από οποιαδήποτε άλλη συναρµόδια αρχή, κατά πα-
ρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. Η διενέργεια εργα-
σιών για τη δηµιουργία Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. µόνιµης εγκα-
τάστασης και λειτουργίας, καθώς και για ανακαινίσεις
Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάµενους
χώρους νοσοκοµείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδό-
τησης του δεκάτου τετάρτου άρθρου.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Έκδοση οικοδοµικών αδειών για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και

Τ.Ε.Π.

Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται
παρ. 8 ως εξής: 

«8. Οι εργασίες για τη δηµιουργία Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας
(Μ.Α.Φ.) και ανακαινίσεις Τµηµάτων Επειγόντων Περι-
στατικών (Τ.Ε.Π.) σε υφιστάµενους χώρους νοσοκοµεί-
ων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύ-
πτουν από τη δηµιουργία των Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και αφο-
ρούν στη µετεγκατάσταση υφιστάµενων κλινικών ή άλ-
λων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους
των νοσοκοµείων, εκτελούνται µετά από έκδοση έγκρι-
σης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας της περ. (β) του
άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογι-
σµού του έργου. Η έγκριση του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµι-
κών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από υποβολή στο πλη-
ροφοριακό σύστηµα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόµιµο δι-

καίωµα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
και τα στοιχεία του ακινήτου.
β) Εγκρίσεων των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργεί-

ου Υγείας ή του Νοσοκοµείου, όπου αυτές απαιτούνται α-
πό τις κείµενες διατάξεις, µε τα συνοδευτικά τους στοι-
χεία.
γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρε-

ται η θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι ερ-
γασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:

i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδοµικές
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διατάξεις και κανονισµούς,
ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού

του κτιρίου και
iii) το ακίνητο δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές περι-

πτώσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟ-
ΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1843).
δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έρ-

γου, µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212), όπου απαιτεί-
ται.
ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράµµατος. 
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκο-

µείων που τροποποιούνται σε κλίµακα 1:100 ή 1:50.
ζ) Στατικής µελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας

του χώρου επέµβασης, αποκλειστικά στην περίπτωση ε-
πεµβάσεων στον στατικό φορέα. 
Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι µελέτες του

κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση
της άδειας, επικαιροποιηµένος φάκελος µε τις κατά περί-
πτωση τροποποιούµενες µελέτες, συνολικά ή τµηµατι-
κά.»

Άρθρο δέκατο πέµπτο
Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών

Οι συµβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι ο-
ποίες έληξαν µετά από την 30ή Ιουλίου 2020 ή λήγουν ε-
ντός των µηνών Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2020, παρα-
τείνονται αυτοδίκαια από την ηµεροµηνία λήξης τους έ-
ως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020, µε τους ίδιους όρους.

Άρθρο δέκατο έκτο
Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρµάκων

Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (A΄ 54) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«1. Kάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρµακευ-
τικό προϊόν, εξαιρουµένων όσων προορίζονται για τοπι-
κή χρήση και των ιδιοσκευασµάτων, είναι ηλεκτρονική
και αναγράφει τη συγκεκριµένη νόσο (βάσει κωδικοποίη-
σης κατά το International Classification of Diseases, ICD)
για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκε-
κριµένου αντιβιοτικού, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες εν-
δείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια
της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας
του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εί-
ναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρό-
γραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία
κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριµένου αντι-
βιοτικού, σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ενδείξεις του, τη
δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς
και τον λόγο αδυναµίας έκδοσης ηλεκτρονικής συντα-
γής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτι-
κό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται α-
πό τον φαρµακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε
σε ηλεκτρονικό αρχείο µε τη µορφή αρχείου εικόνας.

2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριµένο α-
πό τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων τρόπο διάθεσης α-
ντιβιοτικών φαρµακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη,

ανά κατηγορία απαιτούµενης ιατρικής συνταγής, απλής,
περιορισµένης ή ειδικής αιτιολογηµένης ιατρικής συντα-
γής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συντα-
γογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρµάκων.

3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξοµοιώνεται µε χορήγη-
ση συνταγογραφούµενου φαρµάκου χωρίς ιατρική συ-
νταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας.

4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά
των λοιµώξεων, µε προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρ-
τίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστηµα ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης.

5. Η αιτιολογηµένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κι-
νολονών από του στόµατος, για τοπική οφθαλµική χρή-
ση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερµατολογική χρήση και
κεφαλοσπορινών Γ΄ γενεάς από του στόµατος είναι η-
λεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριµένη νόσο (βάσει
κωδικοποίησης κατά το International Classification of
Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορή-
γηση του συγκεκριµένου αντιβιοτικού, καθώς και την αι-
τιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσµατα της
καλλιέργειας και το αντιβιόγραµµα, όπου προβλέπονται,
τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική
αιτιολογηµένη συνταγή επί διετία.

6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου
2020.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο δέκατο έβδοµο
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του
ν. 4686/2020 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρέχε-
ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους
ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση
που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση µε χρήση µέσων τεχνολογίας σε µαθητές
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν
δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευ-
τική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή µερικής αναστο-
λής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαι-
δευτικής δοµής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έ-
κτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑ-

ΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση ισχύος συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου στις δοµές φιλοξενίας 

µεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών

Η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που συνήφθησαν δυ-
νάµει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
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παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020.

Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηµατοδότηση δράσεων αντιµετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19

Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου δυνάµει της από 10.2.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 28), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), και ιδίως της
παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του άρθρου 195
του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), δύνανται να χρησιµοποιηθούν
για δράσεις που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19
και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δοµών φι-
λοξενίας προσφύγων και µεταναστών, την επιτάχυνση
της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυµφόρησης
των δοµών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήµων
ή Περιφερειών. Οι ως άνω δράσεις εξειδικεύονται και
χρηµατοδοτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εικοστό
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει
από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατά-
ξεις της.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ-

ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ-
ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ-
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.»

Άρθρο 2
Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα µέτρα 
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών
µονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων

και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση
των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-
19, καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύ-

βοιας που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης 
και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 22.8.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα για
την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπι-
κού καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιµετώπιση των συνεπειών της παν-
δηµίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη
των πληµµυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 161 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έκτακτα µέτρα για την ενίσχυση των αστικών 
συγκοινωνιών, την προµήθεια µέσων ατοµικής 
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας των σχολικών µονάδων, τη στήριξη 
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς 

εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιµετώπιση των 

συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πληµµυροπαθών της Εύβοιας

που επλήγησαν κατά τις πληµµύρες της 8ης 
και 9ης Αυγούστου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

προς την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις παραγράφους
1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15,
το άρθρο 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παρα-
γράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25,
την παράγραφο 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγµατος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
λήψης περαιτέρω µέτρων στήριξης της οικονοµίας και
της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήµατος υ-
γείας για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των απαραί-
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τητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοι-
νωνική και οικονοµική κανονικότητα και τη ρύθµιση άλ-
λων κατ.ε.π.ειγόντων ζητηµάτων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο πρώτο
Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής
συγκοινωνιακού έργου από τον Οργανισµό Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

1. Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID -19 και για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη
δηµοσίευση της παρούσας, ο Οργανισµός Αστικών Συ-
γκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) δύναται να συνάπτει
στην περιοχή αρµοδιότητάς του συµβάσεις: (α) παροχής
συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), (β) µίσθωσης λεω-
φορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ε-
παγγελµατίες οδηγούς.

2. Οι συµβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρούσες
την προϋπόθεση ύπαρξης κατ.ε.π.είγουσας ανάγκης ο-
φειλόµενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του
άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά πα-
ρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόµου, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουµένων πάντως των
διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση
σε διαπραγµάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια
των σχετικών συµβάσεων.

Άρθρο δεύτερο
Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών 

1. Για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών, όπως αυ-
τών που προκύπτουν από τα µέτρα που λαµβάνονται για
τον περιορισµό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδι-
κότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή
ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχηµάτων και συρµών από
τις εταιρείες Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθη-
νών Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συ-
γκοινωνίες Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας γίνονται
µε ευθύνη των οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτε-
ραιότητας και των κριτηρίων του Ανωτάτου Συµβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα
και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζε-

ται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα παραλαβής
της εισήγησης του ενδιαφερόµενου φορέα, άλλως θεω-
ρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται τα
κάτωθι:
α) ο συνολικός αριθµός του προσωπικού που προσλαµ-

βάνεται ανά κατηγορία και ανά φορέα απασχόλησης,
β) τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά

κατηγορία προσωπικού. Ειδικά για τους οδηγούς απαι-
τούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγο-
ρίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 51/2012 (Α΄101), κα-
θώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001
(Α΄39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο

18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), και
δ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµέρα δηµοσίευσης της
προκήρυξης. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, του οι-
κείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία
περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα
προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, το όριο ηλικίας
και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύε-
ται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας για δέκα (10) ηµέρες.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, µαζί µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, µε συ-
στηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο
οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνα-
κες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων µέσα σε
έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο
Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έ-
λεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υ-
ποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµε-
ρών που αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσής τους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον
κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ
η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προ-
κειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέ-
ων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. ε-
πικυρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα.

4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον οριστικό
πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν από την κατάρτιση
της σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου µε τον οικείο φορέα, ειδική δοκιµαστική υπηρεσία
διάρκειας ενός (1) έτους, για την οποία συνάπτεται σύµ-
βαση δοκιµαστικής υπηρεσίας µε αποδοχές. Κατά το διά-
στηµα της ειδικής δοκιµαστικής υπηρεσίας, οι προσλη-
πτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται για το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότη-
τας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προ-
γράµµατα εκπαίδευσης ανά κατηγορία ειδικότητας.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής υπηρε-
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σίας της παρ. 4, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας
και επάρκειας του προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στο ισχύον καταστατικό του οικείου φορέα. 

6. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επιτυ-
χόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και ε-
πάρκειας προσλαµβάνονται από τους οικείους φορείς µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Άρθρο τρίτο
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από
τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Οργανισµός Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να συνά-
πτει συµβάσεις µε αντικείµενο τη διασφάλιση της επάρ-
κειας του στόλου των λεωφορείων του, συµπεριλαµβα-
νοµένης της µεταφοράς και της συντήρησης αυτών, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύµβα-
σης υπολείπεται των τιθέµενων δια του άρθρου 235 του
ιδίου νόµου ορίων, τηρουµένων πάντως των διατάξεων
ενωσιακής προέλευσης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο τέταρτο
Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας µαθητών και
εκπαιδευτικών από την πανδηµία του κορωνοϊού

1. Για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των σχολι-
κών µονάδων αρµοδιότητάς τους και την αποτροπή διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήµοι ή η Κεντρική
Ένωση Δήµων Ελλάδας για λογαριασµό των δήµων µπο-
ρούν να προµηθεύονται µάσκες και λοιπά είδη ατοµικής
προστασίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρµόζεται αναλόγως.

2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήµοι ή η
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας µπορούν να επιχορη-
γούνται από το ειδικό πρόγραµµα του άρθρου 71 του
ν. 4509/2017 (Α΄221).

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δε-
κεµβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχο-
λικού έτους 2020-2021. 

Άρθρο πέµπτο
Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών µονάδων

Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) προστίθενται

παρ. 3 και 4, ως εξής: 
«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συµβάσεις του

άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν µε την υπό στοιχεία
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφα-
ση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης
Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), καλύπτεται α-
πό πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού ή από ειδι-
κή επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για
τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήµους αύξηση
των ωρών µερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερω-
ριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από
την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους,
συµπεριλαµβανοµένων εσόδων από ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 

4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος, οι δήµοι καλύπτουν τις ανάγκες κα-
θαριότητας των σχολικών µονάδων κατά την παρ. 2 του
άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»

Άρθρο έκτο
Αναµορφώσεις προϋπολογισµού ΟΤΑ

α΄ και β΄ βαθµού

1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχο-
ρηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και
β΄ βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών
τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, διενεργούνται µε α-
πόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής εντός δέκα
(10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρη-
µατοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή έ-
νταξης. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού των ΟΤΑ, οι ο-
ποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούµενο
εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αµέσως επόµενη συνε-
δρίαση του οικείου συµβουλίου, ύστερα από δεσµευτική
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση του
συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την
εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της
εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής.

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δε-
κεµβρίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο έβδοµο
Ρυθµίσεις σχετικά µε την αναστολή προθεσµιών 
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής αξιογράφων 

οφειλόµενων από επιχειρήσεις του τουριστικού 
κλάδου και ευεργέτηµα µη καταχώρησης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς 

υπό όρους

1. Οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής α-
ξιογράφων οφειλόµενων από επιχειρήσεις µε Κωδικούς
Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον
πίνακα του παρόντος, και οι οποίες εµφανίζουν µειωµέ-
νο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάµηνο του έτους 2020
κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση µε τον κύκλο ερ-
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γασιών του α΄ εξαµήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν
ανασταλεί δυνάµει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ.
(α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε µε τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο
40 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), αναστέλλονται έως την
31η Οκτωβρίου 2020. 

2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφί-
ου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 3259/2004 (Α΄ 149) αξιόγραφα, οφειλόµενα από επι-
χειρήσεις µε ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του πα-
ρόντος και οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργα-
σιών κατά το α΄ εξάµηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό
70% έως 85% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του α΄ ε-
ξαµήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί
αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από τις
16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής
συµπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν
γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λει-
τουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξο-
φληθούν έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020. Αξιόγραφα που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία
δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδοµέ-
νων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη
δηµοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέ-
ου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως την
30ή Σεπτεµβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέ-
ουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου, αναστέλ-
λονται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2020 η έκδοση διατα-
γής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
β) Οι προθεσµίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31

Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόµενα από επιχει-
ρήσεις µε ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρό-
ντος και οι οποίες εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών
κατά το α΄ εξάµηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγα-
λύτερο του 85% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του α΄
εξαµήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιω-
θεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα από
τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγρα-
φα του παρόντος εδαφίου, αναστέλλονται έως την 31η
Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς
και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξε-
ων αναγκαστικής εκτέλεσης.
γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου

της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004,
αξιόγραφα, οφειλόµενα από επιχειρήσεις µε ΚΑΔ που
παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες
εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάµη-
νο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση
µε τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαµήνου του έτους
2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βε-
βαιωθεί αδυναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπε-
ζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν

καταχωρούνται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γέ-
νει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουρ-
γούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλη-
θούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν
εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµο-
σίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε
αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν έως την 31η Ο-
κτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από
τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έ-
ως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρω-
µής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διε-
νέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος έ-
ως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρατίθε-
νται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων που
εµφανίζουν µειωµένο κύκλο εργασιών κατά το α΄ εξάµη-
νο του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 85%
σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του α΄ εξαµήνου του έ-
τους 2019, αναστέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνι-
σης και πληρωµής οφειλόµενων από αυτές αξιογράφων
έως την 31η Οκτωβρίου2020. Η παρούσα ισχύει για τις ε-
πιταγές, τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε δια-
ταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από
όποιον έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους
εκδότες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ι-
δρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε
µορφή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλο-
δαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών
του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υπο-
καταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πλη-
ρωµών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που ε-
δρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογρά-
φων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δύναται να
πραγµατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής των πιστωτικών ιδρυµάτων, µέσω του συστή-
µατος πληρωµών της εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εται-
ρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκό-
λυνση εφαρµογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση
των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου
να ισχύσει για αυτά η προβλεπόµενη στην παρούσα ανα-
στολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό εφαρµογής της
παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να λαµβά-
νουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοί-
κηση.

4. α) Η διαδικασία εφαρµογής, η διασταύρωση των φο-
ρολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση
των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγµατοποιούνται µε
µηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται προς
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τα πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή φο-
ρείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών και τηρούν
αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, συγκε-
ντρωτικοί κατάλογοι µε στοιχεία και πληροφορίες των
δικαιούχων. 
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται α-

πευθείας από την ΑΑΔΕ µέσω ασφαλούς συστήµατος
µεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται µέσω της «Διατραπεζικά
Συστήµατα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ). 

Άρθρο όγδοο
Έκτακτα µέτρα στην αγορά εργασίας για την 

αντιµετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως
εξής:

«2.α) Ο εργοδότης δύναται µε απόφασή του να καθο-
ρίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόµενο
στον προβλεπόµενο από την ατοµική σύµβαση τόπο ερ-
γασίας, θα πραγµατοποιείται µε το σύστηµα της εξ απο-
στάσεως εργασίας. 
β) Εργαζόµενοι που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, δύ-

νανται να εργάζονται µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως
εργασίας, κατόπιν αιτήµατός τους, που διατυπώνεται µε
κάθε πρόσφορο µέσο, όπως µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου ή γραπτού µηνύµατος κινητού τηλε-
φώνου. 
γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτηµα της

περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ α-
ποστάσεως.
δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρµο-

γή των οριζοµένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης
λαµβάνει µέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόµενος που ανήκει
σε ευπαθή οµάδα να µην παρέχει εργασία για την εκτέ-
λεση της οποίας έρχεται σε επαφή µε κοινό.
ε) Σε περίπτωση που δεν µπορεί να εφαρµοστεί η περ.

(δ), ο εργοδότης, ως ύστατο µέτρο προστασίας του ερ-
γαζόµενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή οµάδα, θέτει
τη σύµβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διά-
στηµα έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η
έννοια των ευπαθών οµάδων έναντι των συνεπειών µε-
τάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστο-
ποιητικό που πρέπει να προσκοµίζει ο αιτών εργαζόµε-
νος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συµπερίληψής
του στις ευπαθείς οµάδες, προκειµένου να εφαρµο-
στούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Υγείας, µπορεί να παρατείνεται ο χρόνος ε-
φαρµογής του παρόντος και να ρυθµίζεται κάθε σχετική
και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. 
ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδε-

δειγµένο αίτηµα του εργαζόµενου, δεν εφαρµόζει την
παρούσα διάταξη, συµπεριλαµβανοµένης της διαδοχικής
σειράς των επιµέρους βηµάτων εφαρµογής της, επιβάλ-
λεται πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)
για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και η διαδικασία για τη δια-
πίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και εί-
σπραξη του ανωτέρω προστίµου.» 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο ένατο
Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνοµία για τις

ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την αντιµετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

1. Για τις ανάγκες αντιµετώπισης του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και µε σκοπό τη δια-
σφάλιση της τήρησης του µέτρου του κατ’ οίκον περιορι-
σµού των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων και των στενών
επαφών αυτών, µέσω της διενέργειας τακτικών και έκτα-
κτων ελέγχων, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα-
σίας παρέχει προς την Ελληνική Αστυνοµία δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδηµιολογικού συ-
σχετισµού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτη-
σης, και ειδικότερα: α) το ονοµατ.ε.π.ώνυµο, β) το πα-
τρώνυµο, γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή δι-
εύθυνση κατοικίας (οδός - αριθµός - δήµος - ταχυδροµι-
κός κώδικας) και ε) τη διεύθυνση προσωρινού περιορι-
σµού (αν δεν είναι ίδια µε τη διεύθυνση κατοικίας).

2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1
διενεργείται βάσει των άρθρων 24 και 26 του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137), τηρουµένων όλων των απαιτού-
µενων µέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και της
ασφάλειας της επεξεργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 32
του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Δεδοµέ-
νων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
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θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

Άρθρο δέκατο 
Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών αντιµετώπισης της πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19 

1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), για
την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης
αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και των σχετικών, υγειονοµικών και άλλων
κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρ-
µογή του παρόντος δεν µπορεί να υπερβεί τα εκατόν ε-
νενήντα δύο (192) άτοµα. 

2. Το αντικείµενο της σύµβασης εργασίας του προσω-
πικού της παρ. 1 αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακο-
λούθηση των διαδικασιών αποµόνωσης και ελέγχου των
ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών
τους, καθώς και τη συνδροµή στην αντιµετώπιση κάθε εί-
δους σχετικής, υγειονοµικής ή άλλης απειλής. Για τους
σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρι-
σης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω
προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερεια-
κά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας
(Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού,
που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου
2020, τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν µπορεί να υπερβεί
κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) µήνες, και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε το πλαίσιο, τον τρό-
πο και τη διαδικασία εφαρµογής του παρόντος, καθορί-
ζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Άρθρο ενδέκατο
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους πληγέντες

από τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

1. Σε πληγέντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιέρ-
χονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση
απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πληµµυ-
ρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 χορηγείται έκτα-
κτη εφάπαξ ενίσχυση µε τη µορφή επιδόµατος. Η ενί-
σχυση του προηγούµενου εδαφίου ανέρχεται για τα
πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιά-
δων ευρώ (5.000 €) ανά κατοικία και για τα νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση ε-
πλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) ανά
επιχείρηση.

2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιού-
νται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες
(µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρπωτές, ή µι-
σθωτές, εξαιρουµένων των βραχυχρόνιων µισθώσεων, ή
ένοικοι µε δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία
έχει πληγεί από τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυγού-
στου 2020, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι ο-
ποίες επλήγησαν από τις πληµµύρες της 8ης και 9ης Αυ-
γούστου 2020 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατά-
σταση ήταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η ε-
πιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.

3. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλή-
θεια του περιεχόµενου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και υποβάλλεται στον διαδι-
κτυακό τόπο www.gov.gr µε χρήση των κωδικών-διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά δύναται να υπο-
βάλλεται µέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
από τον δικαιούχο, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, ή τον
νόµιµο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή
της επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή αυτής. Τα
στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση,
όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται α-
πό το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προ-
σωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή
την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών απο-
δεικνύεται µε το διαβατήριο και την εν ισχύ άδεια παρα-
µονής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για
την υποβολή της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής.

4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυ-
ση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κα-
τοικίες που είτε ιδιοχρησιµοποιούνται είτε µισθώνονται
σε τρίτους µε βραχυχρόνιες περιοδικές µισθώσεις.

5. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει
των Κανονισµών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014
σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, πληρουµέ-
νων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως
ως προς τον έλεγχο της σώρευσης. 

6. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, µετά από
την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε την
έκδοση τακτικού χρηµατικού εντάλµατος σε τραπεζικό
λογαριασµό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία,
µέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος.

7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
(συνιδιοκτητών που διαµένουν στην πληγείσα κατοικία),
η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του
χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο
ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης, που δηλώνει στην αίτηση
που συνιστά κατά τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση. Σε
περίπτωση που σε τµήµα της πληγείσας κατοικίας φέρε-
ται να στεγάζεται επαγγελµατική δραστηριότητα, την αί-
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τηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις διακρί-
σεις του προηγούµενου εδαφίου, εκτός αν η κατοικία έ-
χει συνολικά µισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.

8. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειµµένων ή ηµιτε-
λών κατοικιών ή επαγγελµατικών χώρων, δεν δικαιού-
νται έκτακτης ενίσχυσης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης
της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρί-
βειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες, όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, η διαδι-
κασία πληρωµής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Ψευδής δήλωση, πέραν των
προβλεπόµενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέ-
ρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του
χορηγηθέντος επιδόµατος από τον λαβόντα προς το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο.

10. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων
για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης µε τη
µορφή επιδόµατος ορίζεται η 30ή Σεπτεµβρίου 2020. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύ-
ναται η προθεσµία να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30ή Νοεµβρίου 2020.

Άρθρο δωδέκατο
Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως 

ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις πληµµύρες
της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020

Η οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέ-
ντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιέρχονται ή πε-
ριήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλε-
πτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πληµµυρών που έ-
πληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, ορίζεται ως αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν
γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε πα-
ροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο δέκατο τρίτο 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει
από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατά-
ξεις της.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ-

ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ-
ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ-
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ.»

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρθρο 3
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών
µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων

εξαρτηµένων µελών - φοιτητών και 
µισθώσεων ναυτικών

1. Η παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και η ο-
ποία τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί κατά
τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο 2020 ειδικά
και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, α-
παλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού µισθώµατος και για τον µήνα Ιούνιο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσε-
ων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο
εδάφιο της παρ. 1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθω-
σης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολου-
θεί να πλήττεται οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώ-
µατος για τους µήνες κατά τους οποίους πλήττεται και
το αργότερο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε-
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τά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγεί-
σες επιχειρήσεις του προηγούµενου εδαφίου ανά κλάδο
και ανά µήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Τα οριζόµενα στην
παρούσα ισχύουν και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας
κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύ-
ζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζο-
µένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου,
του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργα-
σίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της
παρ. 2.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η ο-
ποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον µήνα
Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι ερ-
γαζόµενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των
µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, ή το αργότερο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο
2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµε-
νος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του
ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο
και µήνα µε την απόφαση του ίδιου άρθρου, και του οποί-
ου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω
των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»

3. Η υποπαρ.4.α. του εξηκοστού τρίτου άρθρου της α-
πό 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86) και η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται
ως εξής:

«4.α. Ναυτικοί, των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης
τελεί σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2, ή σύζυγος ή
το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης απαλλάσσονται α-
πό την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
µισθώµατος κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύµβαση
ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το
αργότερο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Με
την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθµίζο-
νται και τα θέµατα εφαρµογής της παρούσας.»

Άρθρο 4
Προαιρετική µείωση µισθώµατος επαγγελµατικών 

µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, 
µισθώσεων εξαρτηµένων µελών - φοιτητών 

και µισθώσεων ναυτικών

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προστίθεται παρ. 6
ως εξής:

«6. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονοµικά λό-
γω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβο-
λής µέρους του συνολικού µισθώµατος, το οποίο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από το 30% του συνολικού µι-
σθώµατος για τους µήνες κατά τους οποίους πλήττεται,
αρχής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020 και το
αργότερο έως και τον µήνα Δεκέµβριο 2020, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο
της παρ. 1. Για την εφαρµογή της παρούσας απαιτείται
σχετική συµφωνία µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθω-
τή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και καταβολή
του µειωµένου τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος ε-
ντός των συµφωνηµένων ή συνηθισµένων προθεσµιών,
σύµφωνα µε το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες ε-
πιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µή-
να, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα για την υποβολή της δήλωσης της πα-
ρούσας. Τα οριζόµενα στην παρούσα ισχύουν, αρχής γε-
νοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, και για τις συµ-
βάσεις µίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής
είναι εργαζόµενος ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώ-
νου συµβίωσης εργαζοµένου σε επιχείρηση του πρώτου
εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµ-
βαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων των προϋπο-
θέσεων της παρ. 2.» 

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 δύνανται να ισχύουν αρ-
χής γενοµένης από τον µήνα Σεπτέµβριο 2020, εφόσον
ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόµενος σε επιχεί-
ρηση της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και του
οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας
λόγω των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλά-
δο και µήνα µε την απόφαση της παρ. 6 του ίδιου άρ-
θρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµ-
βαση εργασίας λόγω των µέτρων αποφυγής της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουµένων και των λοι-
πών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Η α-
παλλαγή από την καταβολή µέρους του συνολικού µι-
σθώµατος, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από το 30% του συνολικού µι-
σθώµατος. Για την εφαρµογή της παρούσας απαιτείται
σχετική συµφωνία µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθω-
τή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή
του µειωµένου τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος ε-
ντός των συµφωνηµένων ή συνηθισµένων προθεσµιών,
σύµφωνα µε το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με από-
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φαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο
χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την υποβο-
λή της δήλωσης του παρόντος.»

3. Μετά την υποπαρ. 4.α. του εξηκοστού τρίτου άρ-
θρου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), προστίθεται υ-
ποπαρ. 4.β. ως εξής:

«4.β. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης
τελεί σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή
το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης δύνανται να α-
παλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής µέρους
του συνολικού µισθώµατος κύριας κατοικίας, το οποίο
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 30% του συνολι-
κού µισθώµατος για όσο χρόνο η σύµβαση ναυτολόγη-
σης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή αρχής γενοµέ-
νης από τον µήνα Οκτώβριο 2020, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων. Για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται σχετική συµφω-
νία µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή, οι οποίοι υ-
ποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και καταβολή του µειωµένου
τουλάχιστον κατά 30% µισθώµατος εντός των συµφωνη-
µένων ή συνηθισµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 595 του Αστικού Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέµα για την υποβολή της δήλωσης της
παρούσας.»

Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης των εκµισθωτών από τη µη είσπραξη

µισθωµάτων κατ’ επιταγή νόµου στο πλαίσιο 
αντιµετώπισης των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19

1. Στην παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
13 ν. 4690/2020 (Α΄ 104) µετά από τις λέξεις «σαράντα
τοις εκατό (40%)» προστίθενται οι λέξεις «ή που δεν ει-
σπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συµφωνίας µετα-
ξύ εκµισθωτή και µισθωτή για την απαλλαγή από την κα-
ταβολή µέρους του συνολικού µισθώµατος, κατά τουλά-
χιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύµφωνα µε διατάξεις
στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορω-
νοϊού COVID-19» και η παρ. 42 διαµορφώνεται ως εξής: 

«42. Δεν συνιστά εισόδηµα και δεν υπόκειται σε φόρο
εισοδήµατος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρ-
θρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του µισθώµατος που δεν
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόµου στο
πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19, για όλους τους µήνες που ίσχυσε ή θα ισχύ-
σει το µέτρο µειωµένης καταβολής επί του µηνιαίου µι-
σθώµατος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που
δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συµφωνίας
µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή για την απαλλαγή από
την καταβολή µέρους επί του συνολικού µισθώµατος σε
ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του µι-

σθώµατος, σύµφωνα µε διατάξεις στο πλαίσιο αντιµετώ-
πισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
µετά από τη λέξη «τα» προστίθεται η λέξη «φυσικά», µε-
τά από τις λέξεις «τουλάχιστον 40%,» προστίθενται οι
λέξεις «ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συµφωνίας µειω-
µένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον 30%, σύµφωνα µε δια-
τάξεις στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«2. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1, εφό-
σον εισέπραξαν µειωµένο µίσθωµα κατά τουλάχιστον
40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν συµφωνίας µειωµένο
µίσθωµα κατά τουλάχιστον 30%, σύµφωνα µε διατάξεις
στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορω-
νοϊού COVID-19, έχουν δικαίωµα έκπτωσης ποσού ίσου
µε ποσοστό 20% επί του 60% των µισθωµάτων των µη-
νών αυτών λογιζοµένων πριν την ως άνω µείωση, από ο-
φειλές µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής προς τη
φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και µετά, πλην των
οφειλών από ρυθµίσεις/διευκολύνσεις τµηµατικής κατα-
βολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου και από ανά-
κτηση κρατικών ενισχύσεων.»

3. Η παρ. 2 τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020.

Άρθρο 6
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός 

οικονοµικού έτους 2020

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού έτους
2020 αυξάνονται κατά έξι δισεκατοµµύρια εβδοµήντα έ-
ξι εκατοµµύρια (6.076.000.000) ευρώ. Ειδικότερα:

1. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023 711 0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµι-
κών αυξάνονται ως εξής:
α) κατά τέσσερα δισεκατοµµύρια (4.000.000.000) ευ-

ρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων (ΑΛΕ)
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε
την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού»,
β) κατά εξακόσια εκατοµµύρια (600.000.000) ευρώ υπό

τον ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρµο-
γής δράσεων προγραµµάτων» και 
γ) κατά εβδοµήντα έξι εκατοµµύρια (76.000.000) ευρώ

υπό τον ΑΛΕ 2910601003 «Πιστώσεις για την ειδική
χρηµατοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την ε-
ξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών τους προς τρί-
τους και εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης».

2. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1033 203 0000000
«Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αυξά-
νονται ως εξής:
α) κατά πεντακόσια εκατοµµύρια (500.000.000) ευρώ

υπό τον ΑΛΕ 2310501001 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη
παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισµένων δηµοσίου» και
β) κατά εννιακόσια εκατοµµύρια (900.000.000) ευρώ υ-
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πό τον ΑΛΕ 2310501002 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη
παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισµένων πλην Δηµοσί-
ου».

Άρθρο 7 
Ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Φορέων

της Γενικής Κυβέρνησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυ-
νατή η ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό των
κατά τα οριζόµενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λοιπών Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης (ΦΓΚ), των οποίων µειώνεται σηµαντικά η
ρευστότητα λόγω περιορισµού των εσόδων τους, ως α-
πόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµε-
τώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του
κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισµό της δια-
σποράς του. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκ-
δίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδι-
ου διατάκτη, που διατυπώνεται κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φο-
ρέα του.

2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους ΦΓΚ µε µεταφορά
πιστώσεων από τον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται µε
την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού» του ειδικού φορέα 1023 711
0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου
Οικονοµικών.

3. Το παρόν άρθρο ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020.

Άρθρο 8
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 

Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε.

Η υποπαρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
εφαρµόζεται και για το προσωπικό της Ελληνικής Αερο-
πορικής Βιοµηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), εξαιρουµένου
του διοικητικού προσωπικού του φορέα.

Άρθρο 9
Ασφάλιση προσωπικού 

Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε.

Στην παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Από τη ρύθµιση αυτήν εξαιρούνται επίσης οι παροχές
που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού της Ελλη-
νικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) κατά
την άσκηση ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του.»

Άρθρο 10
Διαδικασία ανταλλαγής ακινήτων µεταξύ της υπό 
ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσίου -

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 75 
του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246),
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι πράξεις για την πραγµατοποίηση της µεταβίβα-
σης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα
Δηµοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήµου, εξαι-
ρουµένου του ΦΠΑ. Επίσης, η υπό ειδική διαχείριση επι-

χείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκο-
µίσει αποδεικτικό ενηµερότητας της φορολογικής διοί-
κησης και ασφαλιστική ενηµερότητα για τη σύναψη της
σύµβασης µεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, πιστοδο-
τήσεων και χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής,
καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή µε το Δηµόσιο, κα-
θόλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Στη σύµβαση
µεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης, να µνηµονεύονται ούτε να προ-
σαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης ο-
ποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλ-
λης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρείας ή των
ΟΤΑ κάθε βαθµού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώ-
σεις τρίτων προβλεπόµενες σε οποιαδήποτε διάταξη νό-
µου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται µνεία και προσαρτώνται αντί-
γραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτηµα-
τολογικού διαγράµµατος για τα µεταβιβαζόµενα δικαιώ-
µατα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λει-
τουργούν κτηµατολόγιο και τοπογραφικό διάγραµµα του
άρθρου 5 του ν. 651/1977, όπου απαιτείται κατά την κεί-
µενη νοµοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και Προϊστάµενοι
κτηµατολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη
σύµβαση µεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παρα-
πάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόµενα. Τα προηγούµενα ε-
δάφια εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις συµβολαιογρα-
φικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του ειδι-
κού διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης
και µόνο για το συµβαλλόµενο πρόσωπο που βρίσκεται
σε ειδική διαχείριση. Τα προηγούµενα εδάφια έχουν ε-
φαρµογή στην περίπτωση σύναψης συµβολαιογραφικών
πράξεων για την ανταλλαγή ακινήτων, ίσης αξίας σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 72, µεταξύ της υπό ειδι-
κής διαχείρισης επιχείρησης και του Δηµοσίου ή και νο-
µικών προσώπων τα οποία απολαµβάνουν τα προνόµια
του Δηµοσίου, και ισχύουν και για τα δύο αντισυµβαλλό-
µενα µέρη. Στην περίπτωση ανταλλαγής ακινήτων ίσης
αξίας µε τους ως άνω αντισυµβαλλοµένους, στη σχετική
συµβολαιογραφική πράξη αναγράφεται µόνο η αξία κάθε
ανταλλασσόµενου ακινήτου, σύµφωνα µε τις εκθέσεις ε-
κτίµησης του άρθρου 72. Επιπλέον, σε περίπτωση ανταλ-
λαγής ακινήτων µεταξύ των ως άνω αντισυµβαλλοµέ-
νων, κατά την οποία τα εκποιούµενα ακίνητα βαρύνονται
µε εµπράγµατες ασφάλειες, κατασχέσεις και εν γένει
περιορισµούς διάθεσης, τα βάρη και οι περιορισµοί δεν
εµποδίζουν την ανταλλαγή και µεταφέρονται εξ ολοκλή-
ρου αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται συναίνεση των
προσώπων υπέρ των οποίων αυτά υφίστανται, στα ίσης
αξίας ακίνητα που αποκτώνται, συνεπεία της ανταλλα-
γής, από την υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση. Η µετα-
φορά των βαρών και περιορισµών στα εξ ανταλλαγής α-
κίνητα της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, γίνεται α-
ναδροµικώς από τον χρόνο της αρχικής εγγραφής έκα-
στου στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό
γραφείο και µε την ίδια χρονική τάξη µεταξύ τους, ως
αυτά είχαν κατά τη σύστασή τους. Η ως άνω κατάργηση
και µεταφορά βαρών και περιορισµών επί των ακινήτων
συντελείται από και δια της µεταγραφής του συµβολαίου
ανταλλαγής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατο-
λογικό γραφείο. Ο Προϊστάµενος του αρµόδιου υποθη-
κοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου διενεργεί υπο-
χρεωτικά και ατελώς, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση ό-
ποιου έχει έννοµο συµφέρον, τις σχετικές πράξεις δια-
γραφής των αρχικών εγγραφών στα µεταβιβαζόµενα αι-
τία ανταλλαγής ακίνητα και τις µεταφέρει, µε τους ίδι-
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ους όρους και τάξη, στα αποκτώµενα από την υπό ειδική
διαχείριση επιχείρηση, αιτία ανταλλαγής, ακίνητα. Ο πε-
ριορισµός αµοιβών της παρ. 6 εφαρµόζεται και σε συµ-
βάσεις ανταλλαγής ακινήτων της παρ. 4 του άρθρου 72,
εφόσον δεν ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις κατά τη σύ-
ναψη και µεταγραφή της σύµβασης.»

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε επιχειρήσεις που έ-
χουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 11
Παραχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης 

αιγιαλού και ζητήµατα του ν. 4495/2017 -
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 

του ν. 4664/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) τροποποιούνται και το άρθρο 8
διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Το Δηµόσιο παραχωρεί για σαράντα εννέα (49) έτη
από τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, µε δυνατό-
τητα παράτασης, το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης επί
της ζώνης ή τµηµάτων της ζώνης αιγιαλού, όπως έχει
καθορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 16301/30.9.1994 απόφαση
της Νοµάρχου Δυτικής Αττικής (Δ΄ 1147) έµπροσθεν
των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, κα-
θώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, σε κάθε
πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νοµίµως επιχείρηση ναυ-
πηγείου, συµπεριλαµβανοµένης κάθε άλλης υποστηρι-
κτικής προς αυτό δραστηριότητας, επί των γεωτεµαχίων
που αποτελούν το όλο συγκρότηµα των ναυπηγείων. Σε
περίπτωση που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου και
κάθε άλλη υποστηρικτική προς αυτό δραστηριότητα σε
τµήµα µόνο της όλης έκτασης, η υποχρέωση παραχώρη-
σης κατά το προηγούµενο εδάφιο αφορά το αναλογούν
τµήµα της ζώνης του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου,
που ορίζεται από τις προβολές που εκκινούν από τις
πλάγιες πλευρές της εδαφικής έκτασης επί της οποίας
βρίσκεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που το σύστηµα
των προβολών αποκλείει ή περιορίζει ουσιωδώς το ανω-
τέρω δικαίωµα παραχώρησης άλλης ενδιαφερόµενης
παρακείµενης επιχείρησης ναυπηγείου, τότε λαµβάνο-
νται υπόψη οι λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για την παραχώρηση του δικαιώµατος της αποκλειστι-
κής χρήσης κατά τα προηγούµενα εδάφια, ο δικαιούχος
καταβάλλει αντάλλαγµα ανταποκρινόµενο σε τιµές αγο-
ράς. Το αντάλλαγµα προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση
των Προϊσταµένων των αρµόδιων Γενικών Διευθύνσεων
των Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει εκθέσεων
δύο ανεξάρτητων εκτιµήσεων της αξίας του δικαιώµατος
αποκλειστικής χρήσης των παραχωρουµένων επί της ζώ-
νης ή τµηµάτων αιγιαλού ανά τετραγωνικό µέτρο, καθώς
και του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου. Οι εκτιµήσεις α-
νατίθενται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές του µητρώου
που τηρείται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Με την ως ά-
νω κοινή απόφαση καθορίζονται, επιπλέον, ο φορέας, η
διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια. Η κοινή απόφαση αυτή αναθεωρείται, µε ε-
πίσπευση του φορέα παραχώρησης, ανά πενταετία από

την έκδοσή της, ως προς τον καθορισµό της αξίας του
δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης.

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα δικαιώµατα αποκλει-
στικής χρήσης οποιασδήποτε έκτασης της εταιρείας Ε-
ΝΑΕ έως την οριστική µεταβίβαση του ενεργητικού της.

2.(α) Για τα αυθαίρετα κτίρια και τις λοιπές αυθαίρετες
κατασκευές, καθώς και τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
κτιρίων ή κατασκευών που βρίσκονται στα γεωτεµάχια
του συγκροτήµατος των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, εφό-
σον έχουν ανεγερθεί ή πραγµατοποιηθεί, µετά την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και πριν από τις
28.7.2011, η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017
(Α΄ 167) διενεργείται κατά παρέκκλιση των οριζοµένων
στο άρθρο 89 αυτού, µε κατάθεση φακέλου δικαιολογη-
τικών, όπως αυτά προβλέπονται υπό τα στοιχεία (α), (β),
(δ), (ε), (στ) και (ζ) στο άρθρο 99 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), σε έντυπη µορφή. Η δήλωση υπαγωγής µπορεί
να υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της ΕΝΑΕ.

(β) Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά τον έλεγχο πληρό-
τητας των στοιχείων και δικαιολογητικών, που αφορούν
στην αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εκδίδει δι-
οικητική πράξη αποδοχής της σχετικής δήλωσης υπαγω-
γής. Τα υπό στοιχεία (η) και (θ) δικαιολογητικά του άρ-
θρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπου απαιτούνται, υ-
ποβάλλονται εντός των προβλεπόµενων στις κείµενες
διατάξεις προθεσµιών, µε την έντυπη διαδικασία.

(γ) Με την έκδοση της ως άνω διοικητικής πράξης ανα-
στέλλεται επί τριάντα (30) έτη η επιβολή κυρώσεων,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και επιτρέπεται κατά
το χρονικό αυτό διάστηµα, η έναρξη και ολοκλήρωση κά-
θε σχετικής διοικητικής διαδικασίας για την εγκατάστα-
ση και λειτουργία ναυπηγικών και υποστηρικτικών προς
αυτές δραστηριοτήτων. Ειδικώς για µεταβιβάσεις που γί-
νονται από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας ΕΝΑΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), δεν
ισχύει η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 82 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 67).

(δ) Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης
της κυριότητας κάθε αντικειµένου της διοικητικής πρά-
ξης αποδοχής της δήλωσης υπαγωγής, στο πλαίσιο δια-
γωνιστικής διαδικασίας του ν. 4307/2014 ή και κάθε άλ-
λης διαγωνιστικής διαδικασίας σύµφωνα µε την ισχύου-
σα νοµοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ε-
ντός ενός (1) µηνός από τη µεταβίβαση αυτήν, καταβάλ-
λονται από τον αποκτώντα την κυριότητα, το παράβολο
που προβλέπεται στο στοιχείο (ι) του άρθρου 99 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), καθώς και το πρόστιµο υπαγωγής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του
ν. 4495/2017, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τις προϋποθέ-
σεις και τα κριτήρια που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
έκδοσης της διοικητικής πράξης αποδοχής της δήλωσης
υπαγωγής, το οποίο εξοφλείται ολοσχερώς.

Τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής, συ-
νεπάγεται αυτοδικαίως τη µη εφαρµογή εφεξής και ανα-
τροπή των εννόµων συνεπειών της παρ. 2(γ) του παρό-
ντος, πλην της µεταβίβασης της κυριότητας. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών εντός των ε-
γκαταστάσεων του ναυπηγείου, όσο διαρκεί η ειδική δια-
χείριση, εφόσον προηγουµένως δεν έχει εκδοθεί πιστο-
ποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρ-
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κεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση των
εργασιών που αφορούν στο Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό,
το οποίο αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των α-
παιτούµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρων και
µέσων πυροπροστασίας.
Η υφιστάµενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης της

ΕΝΑΕ διατηρείται σε ισχύ µέχρι και την ολοκλήρωση της
µεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας κατά τον
ν. 4307/2014 (Α΄ 246) και µεταβιβάζεται στους ειδικούς
διαδόχους. Για την έναρξη εργασιών εντός των εγκατα-
στάσεων του ναυπηγείου, µε εξαίρεση εκείνες που αφο-
ρούν το Πολεµικό Ναυτικό, απαιτείται η προηγούµενη
έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας,
κατά τις κείµενες διατάξεις, το οποίο µεταβιβάζεται ως
διοικητική άδεια στον ειδικό διάδοχο της επιχείρησης,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και ανάλογα µε
την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσε-
ται η επιχείρηση.
Κάθε ειδικός διάδοχος που αποκτά το σύνολο ή τµή-

µα του ενεργητικού της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246), ασκεί δραστηριότητες εντός του
ναυπηγείου, µόνον εφόσον αποκτήσει άδεια λειτουργίας
και το προβλεπόµενο πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυρο-
προστασίας, εάν αυτό δεν υπήρχε κατά την εκποίηση
του ενεργητικού.

4. Το ακίνητο που εµπίπτει εντός του συγκροτήµατος
των ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε ΚΑΕΚ 05 146 01 01
001/0/0 δύναται να µεταβιβάζεται, ολόκληρο ή τµηµατι-
κά, σε τρίτους στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής δια-
χείρισης. Τυχόν κατάτµησή του πρέπει υποχρεωτικά να
τηρεί τα ελάχιστα όρια που τίθενται από την ισχύουσα
στην περιοχή Ζ.Ο.Ε. και να µην συνιστά κατάτµηση δασι-
κής έκτασης. Χωριστή εκποίηση υφιστάµενων αυτοτε-
λών δασοτεµαχίων εντός του ενιαίου ακινήτου είναι επι-
τρεπτή. Όσα ακίνητα εντός της εκτάσεως των ναυπηγεί-
ων Σκαραµαγκά αποκτήθηκαν από την ΕΝΑΕ κατά κυριό-
τητα, µε συµβολαιογραφική πράξη, απευθείας από το
Δηµόσιο και υπάγονται στη δασική νοµοθεσία, µπορούν
να µεταβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς να θίγεται από τη
µεταβίβαση αυτήν ο δασικός τους χαρακτήρας. Τυχόν µη
καταργηθέντα ρυµοτοµικά σχέδια εντός της έκτασης
που αποκτήθηκε από απαλλοτριώσεις για χώρο βιοµηχα-
νικών εγκαταστάσεων και τα οποία έχουν παραµείνει α-
νενεργά, µέχρι σήµερα, καταργούνται από την έναρξη ι-
σχύος της διάταξης αυτής.»

Άρθρο 12
Υφιστάµενη εγκατάσταση λιµενικής υποδοµής για την

εξυπηρέτηση σκοπών εθνικής άµυνας -
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 

Στο τέλος του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184)
προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Υφιστάµενη εγκατάσταση ανέλκυσης, καθέλκυ-
σης και χερσαίας µεταφοράς υποβρυχίων (shiplift) η ο-
ποία βρίσκεται εντός του αιγιαλού και θαλασσίου χώρου
έµπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαρα-
µαγκά και, µεταξύ άλλων, συµβάλλει στην κάλυψη των
αυξηµένων επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου Ε-

θνικής Άµυνας για την εθνική άµυνα της Χώρας, για την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, θεωρείται νόµιµη µε την
έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα
Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-
νας αναφορικά µε τη σπουδαιότητα και σηµασία της εν
λόγω εγκατάστασης για την εθνική άµυνα και σχετικό αί-
τηµα του φορέα διαχείρισης ή του κυρίου της εγκατά-
στασης ή άλλου αρµοδίου φορέα το οποίο συνοδεύεται
από:
α) Τεχνική περιγραφή του προς νοµιµοποίηση έργου-ε-

γκατάστασης,
β) εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα

1:500 και µε συντεταγµένες κορυφών λιµενικής εγκατά-
στασης σε ΕΓΣΑ 87,
γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε

την ακριβή θέση του έργου- εγκατάστασης.»

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ για την 

επιβεβαίωση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών 
της αναγνωριζόµενης ως εποπτικό κεφάλαιο
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27Α του
ν. 4172/2013 (Α΄167), η λέξη «πτώχευσης» αντικαθίστα-
ται µε τη φράση «διαδικασίας εξυγίανσης» και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής
εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, σε
εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας ή της
ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό
δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµενης φο-
ρολογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2, µετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισµένη α-
παίτηση κατά τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η
φορολογική απαίτηση δεν συµψηφισθεί ολοσχερώς µε
τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προ-
σώπου, το µη συµψηφισθέν µέρος της ανωτέρω απαίτη-
σης αποτελεί άµεσα εισπράξιµη απαίτησή του από το
Δηµόσιο.» 

Άρθρο 14
Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ -
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος 

φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών
υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών 

µεταφορών

Στην περ. β΄ του τέταρτου από το τέλος εδαφίου της
παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), µετά
τις λέξεις «των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών µεταφο-
ρών» προστίθεται η φράση «και σε κλάδους συναφών υ-
πηρεσιών» και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως εξής: 

«β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή α-
κτοπλοϊκών µεταφορών και σε κλάδους συναφών υπη-
ρεσιών». 
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 15
Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζοµένου από
την εργασία του, λόγω περιορισµού του εργαζοµένου
κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19 

1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόµενο ο οποίος τί-
θεται σε περιορισµό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ηµε-
ρών, στο πλαίσιο των µέτρων προληπτικού ελέγχου για
τον περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις του Εθνικού Οργα-
νισµού Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:
α) να καθορίσει µε απόφασή του, ότι η εργασία που

παρέχεται από τον εργαζόµενο αυτόν, στον προβλεπό-
µενο από την ατοµική σύµβαση τόπο εργασίας, θα πραγ-
µατοποιείται µε το σύστηµα της εξ αποστάσεως εργα-
σίας της περ. α) της παρ. 2 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΄ 6), ή 
β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρµογή της εξ αποστάσε-

ως εργασίας σύµφωνα µε την περ. α), να απασχολεί τον
εργαζόµενο, σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης,
πέραν του ηµερήσιου συµβατικού ωραρίου του, κατά µία
(1) ώρα ηµερησίως, σε άλλες εργάσιµες ηµέρες, από τη
λήξη του περιορισµού του εργαζόµενου µέχρι τη συ-
µπλήρωση του ηµίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις
εργάσιµες ηµέρες παραµονής κατ’ οίκον. 
Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προη-

γούµενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερω-
ριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλη-
σης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση µερικής
απασχόλησης. Ο εργαζόµενος δεν δικαιούται, κατά τον
χρόνο αναπλήρωσης του ηµίσεος των εργάσιµων ωρών
που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα παραµονής κατ’
οίκον, καµία προσαύξηση ή αµοιβή για πρόσθετη εργα-
σία.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές

προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για
τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζοµένων.

2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό
διάστηµα παραµονής κατ’ οίκον του εργαζοµένου το σύ-
νολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται
να ρυθµίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.

4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου
2020. 

Άρθρο 16
Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων 

από τον κορωνοϊό COVID -19

1. Οι γονείς εργαζόµενοι σε περίπτωση νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνη-
πίων και νηπίων, µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε
ειδικά σχολεία ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς
και ατόµων µε αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλι-
κίας τους, είναι ωφελούµενοι σε δοµές παροχής υπηρε-
σιών ανοικτής φροντίδας για άτοµα µε αναπηρία, δικαι-
ούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθέ-
νεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ηµέρες ή και για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε περίπτωση που αυτό
κρίνεται απαραίτητο µε ιατρική γνωµάτευση ή σε περί-
πτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επι-
πρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθέ-
νεια ή στη νοσηλεία τέκνων. 

2. Οι γονείς εργαζόµενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας
της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαµβάνουν
αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και
κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισµό,
µετά από διασταύρωση µε τα στοιχεία των Υπουργείων
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή από-
φαση των αρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζο-
µένους του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των επιχειρή-
σεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η α-
νωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργο-
δότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια που αφορά στην εφαρµογή της παρούσας. 

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα
µέτρα για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας.
Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία. 

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζοµένους
τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη
διάρκεια αυτής. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότε-
ρος όρος και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 17
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας 

εποχικά εργαζοµένων σε τουριστικά και 
επισιτιστικά επαγγέλµατα

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) προστίθεται παρ.
8 ως εξής:

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους
εργαζόµενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλ-
µατα, oι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη
χορήγηση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας αρκούν πε-
νήντα ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας
του ΟΑΕΔ, προκειµένου αυτοί να λάβουν την τακτική ε-
πιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του
ν. 1545/1985 (Α΄ 91). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
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Άρθρο 18
Χρονική διάρκεια ισχύος του µηχανισµού 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

1. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020
έως 31.12.2020 µηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλη-
σης µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας
εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε σκοπό τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης
στον ιδιωτικό τοµέα.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς
ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθµού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υπο-

βολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν
µείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών
ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση
µε τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα µε τον µήνα
ένταξής τους στη ρύθµιση και το είδος των φορολογικών
βιβλίων, ως εξής:
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Άρθρο 19
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σηµαντικά
για τον µήνα Οκτώβριο

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που α-
νήκουν στους κλάδους του τουρισµού, εποχικής ή µη
λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφο-
ρών, των χερσαίων µεταφορών επιβατών, του επισιτι-
σµού, του πολιτισµού και του αθλητισµού, καθώς και κά-
θε άλλου κλάδου που πλήττεται σηµαντικά, όπως αυτοί
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, βάσει Κωδικού
Αριθµού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε
αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συµβάσεων
των εργαζοµένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστο-
λή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συµβά-
σεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων
τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δηµοσίευση του
παρόντος, για τον µήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο
χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και
πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.

2. Οι εργαζόµενοι της παρ. 1, των οποίων οι συµβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της απο-
ζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ηµερών αναστο-
λής των συµβάσεων εργασίας µε βάση υπολογισµού το
ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ
που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες. Σε αυτούς πα-
ρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστι-
κού τους µισθού.

3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκ-
χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφο-
ρά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γέ-
νει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

4. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, κα-
θώς και για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’
αναλογία του χρονικού διαστήµατος αναστολής, καλύ-
πτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

5. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζόµενων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε ανα-
στολή πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει α-

νακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθε-
νται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της
31ης Οκτωβρίου 2020. 

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρό-
νο κάνουν χρήση των ανωτέρω µέτρων και σε κάθε περί-
πτωση µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, υποχρεούνται να
µην προβούν σε µειώσεις του προσωπικού τους µε κα-
ταγγελία συµβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγ-
µατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των
µέτρων της παρ. 1, υποχρεούνται, µετά από τη λήξη του
χρονικού διαστήµατος της αναστολής των συµβάσεων
εργασίας των εργαζοµένων αυτών, να διατηρήσουν για
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών τον ίδιο αριθµό
θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµβασης εργα-
σίας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ει-
δικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της απο-
ζηµίωσης ειδικού σκοπού και εξειδικεύονται οι ΚΑΔ επι-
χειρήσεων που πλήττονται. Με όµοια απόφαση δύναται
να προστίθενται ή να αφαιρούνται κλάδοι από το πεδίο
εφαρµογής του παρόντος, να παρατείνεται η ισχύς του
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του.

Άρθρο 20
Μέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέχνης και του 

πολιτισµού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

1. Δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέ-
κατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), είναι για το χρονικό διά-
στηµα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:
α) Καλλιτέχνες, δηµιουργοί και επαγγελµατίες της τέ-

χνης και του πολιτισµού που είναι εγγεγραµµένοι έως
την 15η Οκτωβρίου 2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο
Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
β) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελµα του ξενα-

γού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦ-
ΚΑ).
γ) Οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και τα πρόσωπα που

αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης
σχολή ξεναγών και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα. 
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2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσά-
ρων (534,00) ευρώ ανά µήνα, επί του οποίου ποσού πα-
ρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή
δεν λαµβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Ορ-
γανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού.

3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκ-
χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφο-
ρά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γέ-
νει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

4.α) Για την καταβολή της αποζηµίωσης ειδικού σκο-
πού, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα του ειδικού µηχανισµού στήριξης
των εργαζοµένων (supportemployees.services.gov.gr),
χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενερ-

γείται έλεγχος διασταύρωσης: 
i. µε τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας

artandcultureprofessionals.services.gov.gr για την περί-
πτωση των καλλιτεχνών, δηµιουργών και επαγγελµα-
τιών της τέχνης και του πολιτισµού,

ii. µε τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για την περίπτωση των
ξεναγών,

iii. µε τα στοιχεία των τηρουµένων µητρώων δικαιού-
χων της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της υπ’ αριθµ.
οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1547).

5. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού και το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της
παρ. 1 καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω κατηγο-
ρίες δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δή-
λωσης των δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος και οι προϋ-
ποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
και προβλέπονται τυχόν παράταση του µέτρου, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυ-
χόν ειδικότερα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή
του παρόντος.

Άρθρο 21
Καταβολή αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε 
εργαζοµένους που τίθενται σε αναστολή και 

εποχικούς εργαζοµένους

1. Στο τέλος της περ. ε) του άρθρου όγδοου της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄161),
προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Οι ανωτέρω εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλο-
γία των ηµερών κατά τις οποίες η σύµβαση εργασίας
των ανωτέρω εργαζοµένων τελεί σε αναστολή µε βάση
υπολογισµού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) η-
µερολογιακές ηµέρες και ανέρχεται στο ποσό των πε-
ντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Για τις ηµέ-
ρες που η σύµβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, παρέ-
χεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού
µισθού των ανωτέρω εργαζοµένων. Η δαπάνη, συµπερι-
λαµβανοµένων και του συνόλου των ασφαλιστικών ει-
σφορών, καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισµό. Η
αποζηµίωση της παρούσας είναι αφορολόγητη, ανεκχώ-
ρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), 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. 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόµενη

στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αριθµ. 17788/346/2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (Β΄1779).»

2. Οι αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών
των συµβάσεων εργασίας, των άρθρων 32, 34 και 37 του
ν. 4690/2020 (Α΄104), του άρθρου όγδοου της από
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161),
των άρθρων 123 και 124 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), κα-
θώς και των ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καλύπτονται από τον τακτικό προ-
ϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. 

3. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 αντικαθί-
σταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

«3. Οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών
των παρ. 1 και 2 που δεν θα επαναλειτουργήσουν για ό-
λη την περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020 ή µέρος αυ-
τής είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
της παρ. 5.»

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4690/2020 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αναλαµβάνει την πληρωµή του συνόλου των ασφαλιστι-
κών εισφορών (ασφαλισµένου και εργοδότη) υπολογιζό-
µενου επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσά-
ρων (534,00) ευρώ για είκοσι πέντε (25) ηµεροµίσθια α-
σφάλισης και µε πακέτο κάλυψης το ίδιο που είχαν α-
σφαλιστεί στην προηγούµενη µισθολογική περίοδο. Για
µικρότερη περίοδο καταβάλλεται αναλογία της αποζη-
µίωσης ειδικού σκοπού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων
(534,00) ευρώ µε αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
Παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) µε βά-

ση τα Πληροφοριακά Συστήµατα και τα αρχεία του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του
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e-ΕΦΚΑ, του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και των λοιπών συναρµόδιων φορέ-
ων.
Η ΑΠΔ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2020 έως 20

Σεπτεµβρίου 2020 υποβάλλεται ως αυτοτελής µέχρι την
31η.12.2020, τελική ηµεροµηνία καταβολής και των αντί-
στοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς υπολογισµό τό-
κων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης κατα-
βολής. 
Μετά την 1η Οκτωβρίου 2020 οι παραπάνω δικαιούχοι

της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται ότι έχουν α-
πολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
καταγγελίας της σύµβασης και το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο
στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού επιδό-
µατος ανεργίας.»

Άρθρο 22
Τρόπος καταβολής επιδόµατος εορτών 

Χριστουγέννων 2020

1. α) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή δη-
µόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες
που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σηµαντικά,
λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδοµα εορτών
Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ α-
ριθµ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
742).
β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύµβα-

ση των απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις –
εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργα-
σιακής σχέσης, εξαιρουµένων των διαστηµάτων αναστο-
λής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την
1η Μαΐου έως την 31η Δεκεµβρίου του τρέχοντος έτους,
το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται µειω-
µένο, λαµβάνοντας υπόψη για τον υπολογισµό του, σύµ-
φωνα µε την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρό-
νο διάρκειας της εργασιακής σύµβασης έως την αναστο-
λή της.
γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύµβα-

ση των απασχολουµένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις –
εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδό-
µατος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρο-
νικό διάστηµα αναστολής της εργασιακής σύµβασης κα-
ταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδο-
µα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του
ποσού της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού. 
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ.

19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
2. Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας τί-

θεται σε αναστολή σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόµα-
τος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστηµα για το οποίο λαµβάνουν την προβλεπόµενη α-
ποζηµίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδοµα εορτών Χριστου-
γέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η υπ’ α-
ριθµ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδό-
µατος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 23
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέµπτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
παρατείνεται µέχρι την 31η.12.2020. Η υπερωριακή απα-
σχόληση κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ηµερήσια και εβδοµα-
διαία όρια εργασίας που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις.

Άρθρο 24
Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και του 

κατώτατου ηµεροµισθίου 

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων µέτρων για
τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας του κορω-
νοϊού� COVID-19, οι προθεσµίες της παρ. 5 και της περ.
α΄ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επι-

τροπή Συντονισµού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ.
αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5, λαµβάνει χώρα εντός του τε-
λευταίου δεκαηµέρου του µηνός Νοεµβρίου 2020.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ.

αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότε-
ρο έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.
γ) Η διαβίβαση του υποµνήµατος και της τεκµηρίωσης

κάθε διαβουλευοµένου από την Επιτροπή Συντονισµού
της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, µε πρόσκληση για προφορική δια-
βούλευση, κατά την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 5,
λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουαρίου
2021.
δ) Η διαβίβαση όλων των υποµνηµάτων και της τεκµη-

ρίωσης των διαβουλευοµένων, καθώς και της έκθεσης
των εξειδικευµένων επιστηµονικών και ερευνητικών φο-
ρέων στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ε-
ρευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσµατος Δια-
βούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄της παρ. 5,
λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου
2021. 
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκλη-

ρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το
αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συµβούλιο, για τον
καθορισµό του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κα-
τώτατου ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την
περ. α΄ της παρ. 7, λαµβάνει χώρα εντός του τελευταίου
δεκαπενθηµέρου του µηνός Μαρτίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7.»
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Άρθρο 25
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων

και εργοδοτών 

H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών οργα-
νώσεων, η οποία έχει παραταθεί µε το άρθρο 28 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έ-
ως τις 31.12.2020.

Άρθρο 26
Επέκταση συµψηφισµού απαιτήσεων δικαιούχων του

άρθρου 87 του ν. 4706/2020 

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020
(Α΄ 136) αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν ως εξής:

«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανε-
ξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων µέχρι τις
31.12.2015 διενεργείται συµψηφισµός µε υφιστάµενες
και στη συνέχεια µε µελλοντικές απαιτήσεις της φορο-
λογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτη-
ση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούµενων πο-
σών. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιού-
χων, έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο, µε το οποίο
διεκδικείται χρηµατικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015
και το οποίο εκκρεµεί σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο
βοήθηµα ή µέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις
του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλούνται
κατά τα οριζόµενα στην παρούσα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι
προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά για την εφαρµογή του παρόντος, ο τρόπος του συµ-
ψηφισµού, της παρακράτησης και απόδοσης, το είδος
των συµψηφιζόµενων και παρακρατούµενων απαιτήσε-
ων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτη-
µα.»

Άρθρο 27
Κατάταξη εκπαιδευτικών των Επαγγελµατικών Σχολών

(ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελµατικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που εµπίπτουν στο άρθρο 27 του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), όπως αυτές ερµηνεύτηκαν µε το άρ-
θρο 6 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77) και προσλαµβάνονται κα-
τά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, ως ω-
ροµίσθιοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δύνανται, εφό-
σον µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν α-
ποκτήσει τυπικά προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκ-
παιδευτική βαθµίδα ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρε-
τούσαν, να εντάσσονται µε αίτησή τους στους αξιολογι-
κούς πίνακες πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της
αντίστοιχης ανώτερης βαθµίδας της ίδιας ειδικότητας
µετά από αναγνώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, η
οποία προσφέρθηκε µετά από τη λήψη του πτυχίου.

Άρθρο 28
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση συλλογικών 

οργάνων για την προστασία των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού που διαβιούν σε κλειστές δοµές

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να
συστήνονται συλλογικά όργανα µε σκοπό την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19 των φιλοξενουµένων σε
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων και λοιπές κλειστές
δοµές φιλοξενίας ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες των α-
νωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρµόδιο όργανο για
την έκδοση απόφασης συγκρότησής τους, καθώς και κά-
θε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος. 

Άρθρο 29
Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 

2020-2021

1. Χορηγείται αναδροµικά ασφαλιστική ικανότητα για
παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για το χρο-
νικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την
προϋπόθεση συµπλήρωσης των απαιτούµενων, για το α-
νωτέρω χρονικό διάστηµα, ηµερών ασφάλισης που προ-
βλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020
(Α΄ 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα µέλη των οικογε-
νειών τους:
α) Στους εργαζοµένους στην επιχείρηση µε την επω-

νυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστι-
κή Ζώνη Περάµατος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδροµιών, τους µαθητευόµε-

νους αναβάτες και τους προπονητές δροµώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Η-

λεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) ως µισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της
παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρ-

µογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄138), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής

των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196).

2. Παρατείνεται αναδροµικά η ασφαλιστική ικανότητα
για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος, για το
χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των
κατωτέρω προσώπων και των µελών των οικογενειών
τους:
α) Των ασφαλισµένων που έχουν κάνει χρήση των δια-

τάξεων των περ. Α΄ Β΄ και Γ΄ της υποπαρ. Α.3 της παρ.
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και της
παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών,

που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273).
γ) Των ανέργων ασφαλισµένων του πρώην Οργανι-

σµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την ά-
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σκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση των
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65), παραµένουν άνεργοι και ανασφά-
λιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόµενες από τον
πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και
τηρούνται οι όροι της ρύθµισης.

3. Στους ασφαλισµένους του πρώην Οργανισµού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα µέλη της οικογένει-
άς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσµες ασφαλι-
στικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επι-
τροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997
(Α΄15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρο-
νικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Άρθρο 30
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέσων µελών

H παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.03.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροπο-
ποιείται και το εικοστό άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έµµεσων µελών
και παράταση προθεσµιών διοικητικών προσφυγών

1. Στα έµµεσα µέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα
µέχρι την 29η.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια,
και των οποίων οι άµεσα ασφαλισµένοι από τους οποί-
ους τα πρώτα εξαρτώνται, παραµένουν ασφαλιστικά ικα-
νοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα µέχρι την ολο-
κλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους µε την
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέ-
ραν της 31ης.12.2020. 

2. Οι προθεσµίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων
θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητι-
κών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητι-
κές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρε-
σίες του e-ΕΦΚΑ αναστέλλονται µέχρι τις 30.4.2020.»

Άρθρο 31
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας µη µισθωτών

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται και η παρ. 8 του άρ-
θρου 41 του ν.  4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και πα-
ροχών υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020
και εφεξής απαιτούνται για µεν τους µισθωτούς η πραγ-
µατοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ηµερών εργασίας
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ή κατά το τε-
λευταίο δωδεκάµηνο πριν από την ηµεροµηνία προσέ-
λευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για
τους δε µη µισθωτούς η συµπλήρωση δύο (2) τουλάχι-
στον µηνών ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολο-
γιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από
την ηµεροµηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλι-
στικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαι-
τούµενες ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε
αντίθετης διάταξης και των οριζοµένων στο άρθρο αυτό,
ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των µη

µισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρου-
αρίου 2020, παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωση της εκ-
καθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και
σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης.12.2020. 
Η ως άνω παράταση ισχύει αναδροµικά από 1.7.2020.»

Άρθρο 32
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση 

του ν. 4611/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και
3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβά-
νει δύο στάδια, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11, η
ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή
του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής στην η-
λεκτρονική πλατφόρµα του e-ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υπο-
βολή αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής θεω-
ρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του e-
ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβε-
βαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές
τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τε-
λική επιλογή του επανυπολογισµού ή µη των οφειλών.
Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί
να γίνει και µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµη-
νίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον υποβλη-
θεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη ρύθµιση
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποβληθεί µετά τις
31.12.2020.»

Άρθρο 33
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου προσωπικού καθαριότητας

1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανά-
γκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, παρατείνονται για λόγους δηµόσιας υγείας έως τη
σύναψη των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση των εν ε-
ξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 30ής Νοεµβρίου 2020 για την κάλυψη των
ανωτέρω αναγκών. 

2. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 1
διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄191) και
δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι
στις θέσεις αυτές.

3. Το χρονικό διάστηµα παράτασης των συµβάσεων
της παρ. 1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διά-
στηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά
παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004
(Α΄134).

Άρθρο 34
Παράταση συµβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού

σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που συνήφθησαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου ει-
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κοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και της κατ’ εξουσιοδότησή
του εκδοθείσας υπ’ αριθµ. 12549/4426/16.3.2020 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄868), όπως ισχύει, για την αντιµετώ-
πιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση και διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές δοµές της
παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύναται
να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των
συµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν
µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές, ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των άρ-
θρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

2. Η ισχύς των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου που δύνανται να συναφθούν κατ’ εφαρµογή
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και της υπουργικής απόφα-
σης της παρ. 1, µε βάση τον ανώτατο αριθµό προσληπτέ-
ων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1
της απόφασης αυτής, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν
της 31ης.3.2021. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 35
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά 

το διδακτικό έτος 2020-2021 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης και µόνο για το διδακτικό έτος 2020-2021 δύναται
να προσλαµβάνονται, µε απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, προ-
σωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης κατ’ ελά-
χιστον διάρκειας για τις περιπτώσεις που α) µόνιµοι εκ-
παιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή
µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδι-
κού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δηµόσιας εκ-
παίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή µε τη µετάδοση
και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να παρέ-
χουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατά περίπτωση,
δια ζώσης, β) λαµβάνονται ειδικά µέτρα ως προς τη λει-
τουργία των σχολικών µονάδων για την πρόληψη της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως κατάτµηση
των τµηµάτων διδασκαλίας, για την υλοποίηση των οποί-
ων απαιτείται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
και γ) µαθητές της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή µε τη
µετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να
παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώ-
σης. Οι προσλήψεις των περ. α) και β) αφορούν προσω-
ρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π.. Οι προσλήψεις της περ. γ) αφορούν προσωρι-
νούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και µέλη Ε.Ε.Π. και
διενεργούνται, εφόσον τα πρόσωπα που αδυνατούν να
παρέχουν διδακτική υπηρεσία δια ζώσης, σύµφωνα µε
την περ. α), δεν επαρκούν για την παροχή τηλεκπαίδευ-

σης. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να α-
νανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, µε συµφωνία του
προσωρινού αναπληρωτή ή µέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., αν
κατά τη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη
κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρό-
σληψη, η ανάγκη συνέχισης του ειδικού µέτρου ως προς
τη λειτουργία των σχολικών µονάδων ή η ανάγκη παρο-
χής τηλεκπαίδευσης. 

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων των περ. α) και
β) της παρ. 1 καλούνται, µε ειδική πρόσκληση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτικοί
και τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους
τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) να υποβάλουν δήλωση προτίµη-
σης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλή-
ρους ή µειωµένου ωραρίου µε συµβάσεις εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου τρίµηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας σε συ-
γκεκριµένες περιοχές πρόσληψης, µέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσµία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υπο-
ψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτί-
µησης για πρόσληψη στην ειδική πρόσκληση της παρού-
σας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση
προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το
εάν οι περιοχές, που δηλώνονται, συµπίπτουν µε τις πε-
ριοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίµη-
σης στην πρόσκληση του ίδιου εδαφίου. Η παρ. 6 του άρ-
θρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρµόζεται και στις περιπτώ-
σεις της παρούσας. Η δήλωση προτίµησης της παρού-
σας διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-
2021. Κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης προτί-
µησης οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν ανήκουν στις οµά-
δες αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη COVID-19,
όπως εκάστοτε ορίζονται για το προσωπικό του δηµόσι-
ου τοµέα. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας,
καθώς και κατά την ανανέωσή της, το Ελληνικό Δηµόσιο
εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην
αρµοδιότητα του οποίου ανήκουν το κενό που καλύπτε-
ται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1 ή οι σχολικές µο-
νάδες, στις οποίες εφαρµόζεται το ειδικό µέτρο της περ.
β) της ίδιας παραγράφου.

3. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της περ. γ) της
παρ. 1 καλούνται, µε ειδική πρόσκληση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη
Ε.Ε.Π. που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς
πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 να υ-
ποβάλουν δήλωση προτίµησης για πρόσληψη ως προσω-
ρινοί αναπληρωτές πλήρους ή µειωµένου ωραρίου µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίµηνης κατ’ ελά-
χιστον διάρκειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που
ορίζεται στην ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι µπορούν να υ-
ποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίµησης για πρόσληψη
στην ειδική πρόσκληση της παρούσας, ανεξάρτητα από
το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης για πρόσλη-
ψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
63 του ν. 4589/2019. Στις περιπτώσεις της παρούσας ε-
φαρµόζονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2.
Κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσης προτίµησης για
πρόσληψη οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την περιοχή πρό-
σληψης που αντιστοιχεί στον τόπο των συµφερόντων
τους. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, κα-
θώς και κατά την ανανέωσή της το Ελληνικό Δηµόσιο εκ-
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προσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρ-
µοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης
του προηγούµενου εδαφίου. Κάθε θέµα σχετικό µε τους
όρους παροχής τηλεεκπαίδευσης, όπως το ωράριο διδα-
σκαλίας, ο ανώτατος αριθµός µαθητών ανά διαδικτυακό
τµήµα και η τοποθεσία από την οποία θα παρέχεται, κα-
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

4. Στην πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέ-
χεται, σύµφωνα µε τις περ. α) και β) της παρ. 1, αποδίδε-
ται η µοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και
ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 προσαυ-
ξηµένη κατά το µισό εκάστης περίπτωσης. Οι µονάδες
πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοι-
χούν στις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, οι ο-
ποίες συνάπτονται, σύµφωνα µε τις περ. α) και β) της
παρ. 1, δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την
εκπαιδευτική υπηρεσία που µοριοδοτείται, σύµφωνα µε
την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν.
4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπη-
ρεσία που µοριοδοτείται σύµφωνα µε την υποπερ. ββ)
της ίδιας περίπτωσης.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν
τους ζητείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα κενά που προκύ-
πτουν για λόγο συναφή µε τη µετάδοση και διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές µονάδες αρµο-
διότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή
και βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και τις συναφείς ανά-
γκες σε προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και µειω-
µένου ωραρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολου-
θείται για τον προσδιορισµό των λειτουργικών κενών. Οι
ανωτέρω ανάγκες προσδιορίζονται και καταχωρίζονται
στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αφού ληφθούν υπόψη τα τµήµατα
που λειτουργούν, ο αριθµός των µαθητών κατά τάξη,
τµήµα, οµάδα προσανατολισµού, τοµέα, ειδικότητα ή άλ-
λη ενότητα, το ωρολόγιο πρόγραµµα, η τυχόν δεύτερη
ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκα-
λίας µαθηµάτων µε δεύτερη ανάθεση, οι θέσεις εκπαι-
δευτικών, το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών
που τις κατέχουν και η εξάντληση των ωρών του υπο-
χρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στις
σχολικές µονάδες που υπηρετούν ή σε σχολικές µονά-
δες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι ανάγκες σε
µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσδιορίζονται από τον αριθµό
των µαθητών, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις ανάγκες των Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης αρµοδιότητάς τους που έχουν
καταχωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και, αφού αξιοποιήσουν το
σύνολο των µέσων ελέγχου που διαθέτουν, τις οριστικο-
ποιούν, προβαίνοντας στις ενδεδειγµένες τροποποιή-
σεις, όπου κρίνεται σκόπιµο. Ο αριθµός των προς πλήρω-
ση κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή και
βαθµίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται µε πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση τα κενά που
προκύπτουν για λόγο συναφή µε τη µετάδοση και δια-

σπορά του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία έχουν κατα-
χωριστεί στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και την έγκριση πίστω-
σης που παρέχεται από το αρµόδιο όργανο. 

6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν, όταν
τους ζητείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, τον αριθµό των µαθητών ανά βαθµίδα εκπαί-
δευσης των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους, οι ο-
ποίοι εµπίπτουν στην περ. γ) της παρ. 1. Οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσδιορί-
ζουν τον αριθµό των µαθητών, για την παροχή τηλεεκ-
παίδευσης στους οποίους δικαιολογείται πρόσληψη προ-
σωρινού αναπληρωτή, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της
παρ. 1 και τους οµαδοποιούν. Ο αριθµός των προς πρό-
σληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα
εκπαίδευσης εγκρίνεται µε σχετική πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βάση τον αριθµό των µα-
θητών του προηγούµενου εδαφίου και την παρεχόµενη
από το αρµόδιο όργανο έγκριση πίστωσης. Κάθε θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

7. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρµόζονται οι παρ. 3
και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

8. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι
προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύµφω-
να µε την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαµ-
βάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµε-
ροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης
ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτού-
νται, αποκλείονται από τις µεταγενέστερες προσλήψεις
που διενεργούνται σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο.

9. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που προσλαµβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής,
σύµφωνα µε την παρ. 1, παραµένει εγγεγραµµένος
στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύνα-
ται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
2020-2021. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική
θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύµβασης εργασίας ο-
ρισµένου χρόνου, υποχρεούται να παραµείνει στη θέση
στην οποία είναι τοποθετηµένος ως προσωρινός ανα-
πληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή
µέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαµβάνεται ως προσω-
ρινός αναπληρωτής, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν είναι
διαθέσιµος για πρόσληψη, σύµφωνα µε τις κατά περί-
πτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της
οικείας σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

10. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το µέλος Ε.Ε.Π. ή
Ε.Β.Π. που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις περ. α) και
β) της παρ. 1, διατίθεται, µε απόφαση του οικείου Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβα-
σης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώ-
νει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί ή
πάψει να ισχύει το ειδικό µέτρο ως προς τη λειτουργία
των σχολικών µονάδων.

11. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρµόζονται, κα-
τά περίπτωση, οι διατάξεις της υπ’ αριθµ.
104627/ΓΔ5/10.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδεί-
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ας και Θρησκευµάτων (Β΄ 3344), οι οποίες προσιδιάζουν
στις προσλήψεις της παρ. 1. Στις διατάξεις του προηγού-
µενου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνεται η παρ. 3 του άρ-
θρου 6 της ανωτέρω απόφασης.

12. Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος, όπως το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
που προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ.
1, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

Άρθρο 36
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος

του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων της 
πληρωµής προσωρινών αναπληρωτών κατά 

το διδακτικό έτος 2020-2021

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηµατοδο-
τούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για
την πληρωµή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που θα προσληφθούν στο πλαί-
σιο της δράσης για την αντιµετώπιση των αρνητικών συ-
νεπειών από την εµφάνιση και διασπορά του COVID-19
µε τίτλο «Πληρωµή προσωρινών αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
(COVID-19)» συνολικού προϋπολογισµού έως διακοσίων
εκατοµµυρίων (200.000.000) ευρώ, εκ των οποίων µέχρι
το ποσό των ογδόντα εκατοµµυρίων (80.000.000) ευρώ
θα βαρύνει το έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό έως εκα-
τόν είκοσι εκατοµµύρια (120.000.000) ευρώ το έτος
2021. Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει έργο, το ο-
ποίο εγκρίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό για τον σκοπό
αυτό στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2, κατό-
πιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των. 

Άρθρο 37
Καθορισµός ωρολόγιου εβδοµαδιαίου προγράµµατος

για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση για το 
σχολικό έτος 2020 – 2021

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για
το σχολικό έτος 2020-2021 µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το εβδοµαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραµµα για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

Άρθρο 38
Θέµατα Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών

1. Στον ν. 4692/2020 (A΄ 111) προστίθεται άρθρο 125A
ως εξής:

«Άρθρο 125Α
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών που συ-
γκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου
21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) συνεχίζει τη λειτουργία της

έως την περάτωση του έργου της για το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2019-2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.» 

2. Το παρόν ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4692/2020 (12.6.2020).

Άρθρο 39
Προσωπικό καθαριότητας Δηµόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας και άλλων σχολικών µονάδων

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021,
αν οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολι-
κών µονάδων, των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το µόνιµο προ-
σωπικό τους, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ίσης µε το
διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικεί-
ους δήµους, ύστερα από έγκριση της επιτροπής της υπ’
αριθµ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280) που εκδίδεται κατόπιν αι-
τήµατος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η
δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος από τις πι-
στώσεις της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι συµβάσεις
του πρώτου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνονται στον µέ-
γιστο επιτρεπόµενο αριθµό των συµβάσεων εργασίας ο-
ρισµένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄
50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), αποκλείεται δε η µετατροπή τους σε συµβάσεις
αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις
της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών ρυθµίζονται η διαδικασία πρό-
σληψης, οι όροι της σύµβασης εργασίας και οι προϋπο-
θέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας. Ειδικά κατά
την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το προσωπικό καθα-
ριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαµβάνεται µε
βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων  -
προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοι-
χες προκηρύξεις των οικείων δήµων, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ.
50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών (Β΄ 3324).» 

2. Έως τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν
τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών µονάδων και
κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα η-
µεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 40
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση

συµµετοχής εκπαιδευτών σε προγράµµατα 
µη τυπικής εκπαίδευσης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3879/2010 (Α΄163) αντικαθίσταται ως εξής: 
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«2. Από 1ης.9.2021 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική ε-
πάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, προκειµένου εκπαιδευ-
τής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους
πόρους πρόγραµµα της µη τυπικής εκπαίδευσης.» 

Άρθρο 41
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης προγραµµάτων
σπουδών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 89 του
ν. 4547/2018 (Α΄102), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1ης.9.2021 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέ-
χουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.»

Άρθρο 42 
Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη διαδικασία προσωρινής

τοποθέτησης νεοδιοριζόµενων µόνιµων εκπαιδευτικών,
µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019

Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά
σε κενή θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού
µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερεια-
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Πε-
ριφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ.
154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγµα-
τοποιείται κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων, στο πλαί-
σιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, µε τους
λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλά-
δου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι
νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στην πε-
ριοχή διορισµού τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή µε-
ταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής,
όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής
διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέ-
πεται. Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υπο-
χρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεο-
διοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε.
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νε-
οδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης της παρ. 1
του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8
του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έ-
χουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75%
και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα µε ανα-
πηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται
να αποσπώνται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύ-
στερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων,
κατόπιν προσκόµισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέ-
ρω.»

Άρθρο 43
Αρµοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας τµηµάτων και σχολικών µονάδων, 

δηµόσιων και ιδιωτικών

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης
ή/και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να ε-
πιβάλεται ως µέτρο πρόληψης και περιορισµού της διά-
δοσης της νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουρ-
γίας επιµέρους τµηµάτων σχολικών µονάδων, καθώς και
ολόκληρων σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών.
Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας
τµηµάτων ή σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών,
και για τη διάρκεια αυτής, λαµβάνεται από τον οικείο Δι-
ευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
µετά από γνώµη του Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
κατ’ εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου
Διαχείρισης Κρούσµατος της «Επιτροπής Αντιµετώπισης
Εκτάκτων Συµβάντων Δηµόσιας Υγείας από Λοιµογό-
νους Παράγοντες». 

2. Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνό-
λου των σχολικών µονάδων, δηµόσιων και ιδιωτικών, δη-
µοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή εθνικού επιπέδου
λαµβάνονται από τα οριζόµενα ως αρµόδια όργανα κατά
την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A΄
76).

3. Για το σχολικό έτος 2020-2021, κατά παρέκκλιση
κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, οι Συντονιστές και Ανα-
πληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, λαµ-
βάνοντας υπόψιν τις επικρατούσες σε κάθε χώρα υγειο-
νοµικές συνθήκες και τα σε κάθε χώρα ισχύοντα µέτρα
περιορισµού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τις
δοµές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που λειτουργούν
σε κάθε χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού τους
Γραφείου, δύνανται να ορίζουν µε απόφασή τους: α) την
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτι-
κού έτους, καθώς και τις ηµεροµηνίες αργιών και διακο-
πών, β) την τυχόν προσωρινή αναστολή λειτουργίας δο-
µών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε περίπτωση παρό-
ντος ή επικείµενου υγειονοµικού κίνδυνου εξαιτίας της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, γ) την τυχόν ανα-
στολή µετακινήσεων µαθητών δοµών ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης, δ) ειδικότερα ζητήµατα που προκύπτουν ε-
ξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 σχετικά
µε απουσίες των µαθητών και ε) ειδικότερα ζητήµατα
που προκύπτουν εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 σχετικά µε την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

4. Η παρούσα κατισχύει του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κά-
θε άλλης γενικής διάταξης.

Άρθρο 44
Παράταση προθεσµίας µεταγραφής ληξιαρχικών

και προξενικών αρχών

Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντι-
καθίσταται, ως εξής: 

user
Highlight

user
Highlight
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«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976
(Α΄ 143), έως τις 31.12.2020 το Ειδικό Ληξιαρχείο συνε-
χίζει να µεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρ-
χών της αλλοδαπής, οι οποίες προσκοµίζονται αυτοπρο-
σώπως από τους ενδιαφερόµενους, καθώς επίσης και τις
προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από τα αρ-
µόδια Προξενεία.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 45
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και 
καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας

1. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ένα-
του, παρ. 20α του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 63 του
ν. 4430/2016 (Α΄ 205), όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄191),
3 του ν. 4542/2018 (Α΄ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)
και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (A΄ 76), µε τις οποίες έχει προσληφθεί
προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και
τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας
στους τοµείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνα-
νται, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου φορέα,
να παραταθούν έως τις 31.12.2021, και σε κάθε περίπτω-
ση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρό-
σληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. 

2. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ.
1, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι
στις θέσεις αυτές, και δεν προσµετράται στο ανώτατο
χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων µηνών κατά την
έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεµ-
βρίου 2020.

Άρθρο 46
Εφαρµογή αυτόµατου µηχανισµού επιστροφής 

Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Καθιερώνεται µηνιαίο κλιµακωτό ποσοστό εκπτώ-
σεων (rebates) επί των µηνιαίων µη εκκαθαρισµένων υ-
ποβαλλόµενων δαπανών των οριζόµενων στην παρ. 1.
Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαι-
ρείται κατά τη µηνιαία υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο
οποίος εκδίδει το νόµιµο φορολογικό παραστατικό. Οι
διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρµογής και επί
των ισχυουσών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υ-
γείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και
µπορούν να αναπροσαρµόζονται και να εξειδικεύονται
τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθµιση,
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης, καθώς και περαιτέρω αναγκαία µέτρα και µη-

χανισµοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκρι-
µένου ανά έτος, προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από πρόταση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισµός ε-
φαρµόζει περαιτέρω κατανοµή µε βάση πληθυσµιακά
κριτήρια. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάρο-
χος υπολογίζεται επί των νοµίµων παραστατικών και
συµψηφίζεται µε το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προη-
γούµενου ή/και των επόµενων ετών.»

Άρθρο 47
Ποσό µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και
τα πρώτα έξι εδάφια διαµορφώνονται ως εξής:

«1. α) Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγ-
γεγραµµένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισµό και
αντιστοιχεί στη φαρµακευτική περίθαλψη. Από
1ης.9.2020 η δαπάνη των εµβολίων δεν συνυπολογίζε-
ται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του
πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπά-
νης των εµβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κά-
θε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εξαίρεση της εν
λόγω δαπάνης από τη φαρµακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α..
Από 1ης.7.2020 αποκλειστικά και µόνο στην εξωνοσοκο-
µειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήµων φαρµάκων, κα-
θώς και των φαρµάκων για τα οποία έχει λήξει η περίο-
δος προστασίας των δεδοµένων τους (off patent φάρµα-
κα) οι επιµέρους κατηγορίες των οποίων εξειδικεύονται
µε την υπουργική απόφαση του έβδοµου εδαφίου, συνυ-
πολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπά-
νης, αλλά εξαιρείται από τον επιµερισµό του ποσού επι-
στροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της µηνιαίας
φαρµακευτικής δαπάνης ως προς την παράµετρο iv) ό-
πως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον µηνιαίο
ποσό αναζητείται εκ µέρους των φορέων κοινωνικής α-
σφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υ-
πολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από
τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίη-
σή του σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε
φορέας.» 

Άρθρο 48
Εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων επί τη

βάσει ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβής
ανά περιστατικό

1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
(Α΄194) αντικαθίσταται ωs εξής: 

«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιµαστική εφαρµογή την
1η Σεπτεµβρίου 2017, σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία που
θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Υγείας. 
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Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρµογή την 1η Ιανου-
αρίου 2021 σε νοσοκοµεία που ορίζει κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας µετά από εισήγηση του
ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθο-
ρίζονται και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τη διαδι-
κασία καταβολής των αµοιβών στα νοσοκοµεία αυτά και
η διαδικασία κατάργησης της υποχρέωσής τους για υπο-
βολή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλειστών Ελληνικών Νοση-
λίων (ΚΕΝ).

Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκο-
µείων του Ε.Σ.Υ. στην πλήρη εφαρµογή του Συ.Κ.Ν.Υ, το
Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστηµα αποτίµησης
αξίας νοσοκοµειακών υπηρεσιών ή κατανοµής αµοιβών
νοσοκοµείων, που προέρχονται από πόρους του Κρατι-
κού Προϋπολογισµού, ασφαλιστικών οργανισµών, ιδιωτι-
κών ή δηµόσιων, ελληνικών ή µη, καθώς και από ιδιώτες
ή άλλες πηγές αποζηµίωσης νοσηλειών.» 

Άρθρο 49
Αρµοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση της 

ενδεδειγµένης εθνικής Κωδικοποίησης Ιατρικών 
Πράξεων - Τροποποίηση του άρθρου πρώτου 

του ν. 4286/2014

1. Η παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α΄
194) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελ-
ληνική Ονοµατολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρι-
κών Πράξεων, καθώς και για τη διαµόρφωση του Κατα-
λόγου Κωδικών - Διεθνής Ταξινόµηση Ασθενειών (ICD -
International Classification of Diseases), η ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε. προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας την
ενδεδειγµένη εθνική Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων
και τον εθνικό Κατάλογο Κωδικών ICD, καθώς και την α-
ναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η συµβατότητά τους µε τη λειτουργία του
Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστηµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ορίζονται η Κωδικο-
ποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών
ICD.
Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας την

έκδοση και άλλων ιατρικών κωδικοποιήσεων, διαχειρίζε-
ται και αναθεωρεί όλες τις ιατρικές κωδικοποιήσεις που
χρησιµοποιούνται στο σύστηµα υγείας της Χώρας.»

Άρθρο 50
Τροποποίηση του σκοπού της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»

Στο άρθρο 3 του Καταστατικού που περιλαµβάνεται
στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), προστίθε-
ται παρ. 1Α ως ακολούθως: 

«1. Α Σκοπός της Εταιρείας είναι επίσης:
Η διαµόρφωση, η εισήγηση στον Υπουργό Υγείας για

την έκδοση όλων των ιατρικών κωδικοποιήσεων που
χρησιµοποιούνται στο σύστηµα υγείας της Χώρας, κα-
θώς και η διαχείριση, αναθεώρηση και τροποποίηση αυ-
τών, ώστε να εξασφαλίζεται και η συµβατότητά τους µε
το Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστηµά-
των και ειδικότερα:

- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολο-

γία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων,
- του Καταλόγου Κωδικών -Διεθνής Ταξινόµηση Ασθε-

νειών (ICD - International Classification of Disease),
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολο-

γία και την Κωδικοποίηση των Εργαστηριακών Εξετάσε-
ων, 

- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοµατολο-
γία και την Κωδικοποίηση των Απεικονιστικών Εξετάσε-
ων, 

- των λοιπών ιατρικών κωδικοποιήσεων που χρησιµο-
ποιούνται στο σύστηµα υγείας της Χώρας.»

Άρθρο 51
Τροποποίηση αρµοδιοτήτων της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού που περι-
λαµβάνεται στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014
(Α΄ 194), προστίθεται περ. ζ) που έχει ως εξής: 

«ζ) Δηµιουργεί ηλεκτρονική εφαρµογή συλλογής και
επεξεργασίας όλων των οικονοµικών και ιατρικών στοι-
χείων και των στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό
φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες
νοσοκοµειακές δοµές, την οποία διαχειρίζεται ως υπεύ-
θυνος επεξεργασίας για λογαριασµό του Υπουργείου Υ-
γείας, όπως ορίζουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις
µε σκοπό: α) την εισαγωγή, µελέτη, ανάπτυξη και κοστο-
λόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισµένου συ-
στήµατος κατανοµής αµοιβών (DRG) Διαγνωστικά Οµοι-
ογενών Οµάδων, β) τη λειτουργία, εκµετάλλευση, διοί-
κηση, διαχείριση και συντήρηση του Συστήµατος Κοστο-
λόγησης Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την
ορθολογική κατανοµή όλων των πόρων των νοσοκοµεια-
κών δοµών στο ελληνικό κράτος, γ) τη συνεργασία και
διασύνδεση µε αντίστοιχους διεθνείς φορείς, δ) τη θέση
σε λειτουργία και τη διαρκή επικαιροποίηση του
Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισµένων
αρχών του συστήµατος DRG, ε) την ενοποίηση και δια-
χείριση του συνόλου της πληροφορίας στον χώρο της
νοσοκοµειακής δαπάνης στην Ελλάδα, στ) την παροχή
συµβουλών και την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υ-
πουργό Υγείας και όλους τους συναρµόδιους φορείς για
τα ως άνω θέµατα, ζ) την παροχή προς κάθε υπηρεσία
του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών
στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών
και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. και η)
τη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και, µε-
τά από κατάλληλη επεξεργασία, τη διαµόρφωση της
πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε το
Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµί-
ζονται: α) ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά της ηλεκτρονικής εφαρµογής β) όλα τα θέµατα
λειτουργίας της εφαρµογής, οι διαπιστευµένοι χρήστες
της, ο τρόπος εισόδου τους στην εφαρµογή, γ) τα δεδο-
µένα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχε-
τικά µε την καταγραφή του ονόµατος του χρήστη και του
χρόνου παραµονής του στην εφαρµογή, δ) οι λεπτοµέ-
ρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας
των δεδοµένων, ε) κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο
για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συ-
µπεριλαµβανοµένης της επιβεβαίωσης της ταυτότητας
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των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή,
της καταγραφής των δεδοµένων του χρήστη που εισέρ-
χεται στο σύστηµα, της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίη-
σης, ψευδωνυµοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρ-
κειας τήρησης ανά κατηγορία δεδοµένων, ανωνυµοποιη-
µένων, ψευδωνυµοποιηµένων και µη, ανάλογα µε τον
σκοπό επεξεργασίας τους για επιδηµιολογικούς, επιστη-
µονικούς και στατιστικούς λόγους, στ) τα θέµατα οργά-
νωσης και διαχείρισης της εφαρµογής, µε βάση τους
σκοπούς δηµιουργίας και λειτουργίας της, ζ) ο τρόπος ά-
σκησης και ικανοποίησης των δικαιωµάτων των υποκει-
µένων των δεδοµένων, η) οι αποδέκτες των δεδοµένων,
θ) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συ-
γκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν πλέ-
ον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, ι)
ο τρόπος διασύνδεσής της µε άλλες ηλεκτρονικές εφαρ-
µογές στο χώρο της υγείας και κ) κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα.» 

Άρθρο 52
Ανταµοιβή για την ορθή και πλήρη καταχώρηση 

των απαιτούµενων δεδοµένων

Τα νοσοκοµεία αξιολογούνται ετησίως από τον Εθνικό
Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και
τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς για την ορθό-
τητα και ακρίβεια της αποτύπωσης των ιατρικών δεδοµέ-
νων και από το Κέντρο Τεκµηρίωσης και Κοστολόγησης
Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) για την πλη-
ρότητα και εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των
απαιτούµενων δεδοµένων, όπως ορίζονται στις σχετικές
υπουργικές αποφάσεις. 
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ετή-

σιας αξιολόγησης, τα νοσοκοµεία που λαµβάνουν θετική
αξιολόγηση δύνανται να ενισχύονται µε παροχή πρόσθε-
των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιστηµονικής και ε-
ρευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του παρε-
χόµενου επιπέδου προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας.
Ο Υπουργός Υγείας µε εισήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του
ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δύναται, µε απόφασή του, να χαρακτηρίζει
τα ελεγχθέντα Νοσοκοµεία ή τµήµατα/κλινικές, ως Νο-
σοκοµεία ή Τµήµατα/Κλινικές Αναφοράς ως προς την ια-
τρική και οικονοµική τεκµηρίωση. Ο χαρακτηρισµός τους
ως Νοσοκοµείων ή Κλινικών Αναφοράς ως προς την ια-
τρική και οικονοµική τεκµηρίωση συνεπάγεται την κατά
προτεραιότητα συµµετοχή τους σε προγράµµατα χρηµα-
τοδότησης από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια ενωσιακής
προέλευσης, τη δυνατότητα πρόσληψης πρόσθετου ε-
ρευνητικού προσωπικού για την υλοποίηση της δραστη-
ριότητάς τους, την κατά προτεραιότητα συµµετοχή τους
στην υλοποίηση ερευνητικών µ.ε.θ.όδων µε επιπλέον οι-
κονοµική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας, τη δυ-
νατότητα κοινών συµπράξεων µε πανεπιστήµια και άλλα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για την υλοποίηση
κοινών ερευνητικών προγραµµάτων, ενώ δύνανται να
τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήµατα για τη λήψη και-
νοτόµου εξοπλισµού για την εφαρµογή ερευνητικών
µ.ε.θ.όδων ή χρηµατοδότηση µέσω ειδικών λογαρια-
σµών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών εξειδικεύονται
το εύρος των παρεχόµενων ωφεληµάτων για τα νοσοκο-
µεία αναφοράς και κάθε συναφής µε τα ανωτέρω λεπτο-
µέρεια. 

Άρθρο 53
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται
υποπαρ. 4α ως εξής: 

«4α. Στον Αντιπρόεδρο υπάγεται Αυτοτελές Τµήµα
Γραµµατείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται µε τις
διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τµήµα, το οποίο
επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες:
α. Την επιµέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλε-

κτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου
του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του µε τις υπηρε-

σιακές µονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους
συλλόγους του, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισµό για τον χειρισµό από τις αρµόδιες

κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέµατος που αφορά τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτη-
τες αρχές.
δ. Τη µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπι-

κών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την

ενηµέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθη-
κόντων του.
στ. Την επιµέλεια για την προµήθεια και διαχείριση υ-

λικών.
Το αυτοτελές τµήµα γραµµατείας του Αντιπροέδρου

στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισµού µε από-
φαση του Αντιπροέδρου.»

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3)
θέσεις ειδικών συµβούλων-συνεργατών για την κάλυψη
των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έ-
χουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο
της αλλοδαπής. 
Εκ των ανωτέρω θέσεων µία (1) θέση είναι ειδικού

συµβούλου-συνεργάτη, ο οποίος προσλαµβάνεται µε α-
πόφαση του Αντιπροέδρου µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών
συµβούλων-συνεργατών καλύπτονται σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και την
παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγεί-
ας και του υπουργείου προέλευσης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θη-
τείας του Αντιπροέδρου, οι συµβάσεις των ιδιωτών λύο-
νται αυτοδικαίως και αζηµίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι
αποσπάσεις δηµόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν
να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές
των ειδικών συµβούλων-συνεργατών της παρούσας.» 

Άρθρο 54
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας

To άρθρο πέµπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 63), αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: 



39

«Άρθρο πέµπτο
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
γείας ορίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προς το Υ-
πουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών ανα-
γκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών αντιδραστη-
ρίων και υγειονοµικού εξοπλισµού και λήψης µέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης ε-
νίσχυσης κατανέµεται στους επιµέρους φορείς υλοποίη-
σης αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 55
Στελέχωση µε εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των 
νοσοκοµείων της Χώρας

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση µε
εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των κλινών
νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
των νοσοκοµείων της χώρας, πέραν των υφισταµένων
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων
σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του
άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).»

Άρθρο 56
Κατάργηση ποσού εισόδου για φαρµακευτικά προϊόντα

που αιτούνται την εισαγωγή τους στον κατάλογο 
αποζηµιούµενων φαρµάκων

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την 1η.10.2020 και εξής καταργούνται: α) το µέ-
γιστο τελικό ποσοστό επιστροφής των συνολικών πωλή-
σεων «P0max» και β) το ποσοστό επιστροφής, το οποίο
λαµβάνει τιµή 0,25 για τα νέα φάρµακα που βρίσκονται
σε περίοδο προστασίας των δεδοµένων τους ως προς τη
δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα
«Pnew».

Άρθρο 57
Μηχανισµός παρακολούθησης αποθεµάτων ΜΑΠ και

έκτακτη διαδικασία διασφάλισης επαρκούς 
αποθέµατος για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας

1. Εν όψει επιτακτικής ανάγκης δηµόσιας υγείας για
τη διασφάλιση των αναγκαίων αποθεµάτων προς αντιµε-
τώπιση των έκτακτων επιδηµιολογικών δεδοµένων, συ-
στήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης Αποθεµάτων σε
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) όλων των νοσοκοµεί-
ων της χώρας αποτελούµενη από τους ακόλουθους:
α) από τον Υφυπουργό Υγείας που ασκεί την εποπτεία

στα νοσοκοµεία, ως Πρόεδρο, 
β) από τον Γενικό Γραµµατέα Υπηρεσιών Υγείας, ως

µέλος και
γ) από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, ως µέ-

λος. 
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των απο-

θεµάτων σε ΜΑΠ που προορίζονται προς ανάλωση από

τα νοσοκοµεία κατά την περίοδο διάδοσης και καταπο-
λέµησης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της ά-
σκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή και κάθε µέλος
της διακριτά δικαιούνται όπως λαµβάνουν κάθε µέρα α-
ναλυτική ενηµέρωση από τα στοιχεία του BI-Health (Συ-
στήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ΕΣΥ), από τις οικεί-
ες Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και τα
νοσοκοµεία για τα διαθέσιµα ΜΑΠ και τα υπό προµήθεια
ΜΑΠ, καθώς και για την πορεία υλοποίησης των συµβά-
σεων προµήθειας ιδίως ως προς τις ηµεροµηνίες παρά-
δοσης των υπό προµήθεια προϊόντων και εν γένει υλο-
ποίησης των παραδόσεων αυτών. 

2. Η Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός πενθηµέρου α-
πό τη σύστασή της αιτηθεί προς την Εθνική Επιτροπή
Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 τη σύνταξη έκθεσης εκτίµησης των προβλε-
πόµενων ποσοτήτων ΜΑΠ για την κάλυψη των αναγκών
των νοσοκοµείων σε ΜΑΠ για το χρονικό διάστηµα του
προσεχούς τριµήνου. Η σχετική έκθεση επικαιροποιείται
και επανυποβάλλεται προς την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης σε µηνιαία βάση. 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει εβδοµαδιαία
την πορεία των προµηθειών και αποφασίζει αναφορικά
µε την ανάγκη διενέργειας έκτακτης προµήθειας ΜΑΠ
µέσω του Ινστιτούτου Φαρµακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τυχόν ελλείπουσες ποσότητες
σε σχέση µε την εκτίµηση των αναγκών της Επιτροπής
ανάλογα µε την πορεία των επιδηµιολογικών στοιχείων
µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που
η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη διαφαινόµενων ελ-
λείψεων σε χρονικό ορίζοντα διµήνου για οποιονδήποτε
αντικειµενικό ή υποκειµενικό λόγο (π.χ. λόγω καθυστέ-
ρησης παράδοσης, ευδοκίµησης δικαστικών προσφυγών
ή ενστάσεων, καθυστέρησης παράδοσης, ασυνέπειας
προµηθευτή) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διενέρ-
γεια έκτακτης προµήθειας σε ΜΑΠ, προσδιορίζοντας µε
ακρίβεια τα είδη, τις αναγκαίες ποσότητες και το χρονο-
διάγραµµα παράδοσης των αναγκαίων ποσοτήτων. Η
προµήθεια διενεργείται από την ΙΦΕΤ ΑΕ άµεσα µετά α-
πό τη διαβίβαση σχετικού πρακτικού της επιτροπής κατά
τη διαδικασία της παρ. 1 του δέκατου τρίτου άρθρου του
ν. 4693/2020 (Α΄ 116). Οι τεχνικές προδιαγραφές των υ-
πό προµήθεια ΜΑΠ ορίζονται από το Κεντρικό Συµβού-
λιο των Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ), το οποίο
δύναται να συγκροτεί επιτροπή ειδικών (ιατρών, νοση-
λευτών και υγειονοµικών) για τη διατύπωση των ειδικών
προδιαγραφών ΜΑΠ. 

Άρθρο 58
Παράταση ισχύος έκτακτων µέτρων για το προσωπικό

των αερολιµένων της Χώρας και της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της

επάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας και 
προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύµανσης και φύλαξης κτιρίων, 
προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής για την 

εξ αποστάσεως εργασία

H ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου, καθώς και
των άρθρων εικοστού έκτου, εικοστού έβδοµου και εικο-
στού ογδόου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται έως τις
31.12.2020. 
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Άρθρο 59
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς 

µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄ 83) αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς 

µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η.12.2020 και εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, άποροι και ανασφάλιστοι
ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδί-
ου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστα-
σης της νεφρικής λειτουργίας µε αιµοκάθαρση και οι ο-
ποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε µόνιµη τακτική θέση σε Μο-
νάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δηµόσιου νοσοκοµείου,
αναφερόµενοι ως περιφερόµενοι νεφροπαθείς ασθε-
νείς, δύνανται να εντάσσονται σε συµβεβληµένες µε τον
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µονάδες αιµοκάθαρσης του ιδιωτικού το-
µέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιµο-
κάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιµοκα-
θάρσεων σύµφωνα µε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η έ-
νταξη του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται µε από-
φαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
µετά από γνωµοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισµού και
Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράµµατος τελικού σταδίου χρό-
νιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκοµείου Α-
θηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», µε αναλογική κατανοµή
και µε βάση τον τόπο κατοικίας των αιµοκαθαιρόµενων,
στις πλησιέστερες συµβεβληµένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ι-
διωτικού τοµέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και α-
ποζηµίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λε-
πτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
γείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητι-
κού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες του προη-
γούµενου εδαφίου καλύπτονται µε έκτακτη επιχορήγη-
ση από την έκτακτη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υ-
γείας σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46).»

Άρθρο 60

Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για χρονικό διάστη-
µα τουλάχιστον δέκα (10) ετών και των οποίων οι συµβά-
σεις έχουν κριθεί έγκυρες µε αµετάκλητες δικαστικές α-
ποφάσεις, καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αορί-
στου χρόνου στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου και ε-
ντάσσονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγεί-
ας.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 61
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων και προθεσµιών 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19 

1. H ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 64), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και το οποίο
τροποποιήθηκε µε το άρθρο δέκατο πέµπτο της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
παρατείνεται έως τις 31.12.2020. 

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδοµου, του άρθρου
δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και
του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρατείνεται έ-
ως τις 31.12.2020.

3. Για το έτος 2020 η προθεσµία διεξαγωγής της Γενι-
κής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του
ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) πα-
ρατείνεται για πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες.
Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή πρακτικών
συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων και εγκεκριµένων
οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται
αναλόγως.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟ-

ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 62
Ρυθµίσεις για την προσωρινή κυκλοφορία αµιγώς ηλε-
κτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη του
άρθρου 134 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), µε αναστολή των
οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων, αµιγώς ηλε-
κτρικών λεωφορείων που διατίθενται από κατασκευαστή
χώρας µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας τα οποία έχουν
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος – µέλος της
Ε.Ε., εφόσον φέρουν έγκριση τύπου που εκδόθηκε από
χώρα µέλος της Ε.Ε., προκειµένου να κυκλοφορήσουν
για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών στο δίκτυο αστικών
γραµµών της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..
Η είσοδος των ηλεκτρικών λεωφορείων στη φορολογική
αποθήκη που χρησιµοποιούν η εταιρεία ή οι εταιρείες
που εισάγουν τα οχήµατα αυτά, πραγµατοποιείται µε την
υποβολή της προβλεπόµενης από το άρθρο 129 του ν.
2960/2001 (Α΄265) Δήλωσης Άφιξης Οχήµατος (Δ.Α.Ο.).
Στην περίπτωση που τα ως άνω ηλεκτρικά λεωφορεία ει-
σάγονται από τρίτη χώρα εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Kανονισµός (EE)
952/2013) περί προσωρινής εισαγωγής, χωρίς την υπο-
χρέωση σύστασης εγγύησης.
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2. Τα οχήµατα εξέρχονται από τη φορολογική αποθή-
κη προσωρινά και για χρονικό διάστηµα εξήντα τεσσά-
ρων (64) ηµερών για κάθε λεωφορείο και τίθενται στη
διάθεση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.),
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για κυ-
κλοφορία δύο (2) µηνών στο δίκτυο αστικών γραµµών
της περιοχής αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., τηρουµέ-
νων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορί-
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουµένης της υ-
ποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής επιστο-
λής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία
Φ.31/13/3.6.2003 (Β΄ 816) απόφασης του Υπουργού Οι-
κονοµικών.

3. Για την προσωρινή κυκλοφορία των ηλεκτρικών λε-
ωφορείων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2,
χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες
αριθµού κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής στο όνοµα της
Ο.ΣΥ. Α.Ε., ύστερα από την κατάθεση:
α) του παραστατικού εξόδου του λεωφορείου από τη

φορολογική αποθήκη ή του παραστατικού προσωρινής
εισαγωγής, κατά περίπτωση,
β) της έγκρισης τύπου του οχήµατος, που έχει εκδοθεί

από κράτος – µέλος της Ε.Ε. και
γ) του πιστοποιητικού συµµόρφωσης για το συγκεκρι-

µένο λεωφορείο (C.O.C.), από το οποίο αντλούνται όλα
τα απαιτούµενα στοιχεία που καταχωρούνται στην άδεια
κυκλοφορίας.
Εναλλακτικά αντί της κατάθεσης των δικαιολογητικών

των περ. β) και γ) είναι δυνατή η υποβολή µεµονωµένης
έγκρισης τύπου χώρας µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση εισαγωγής ηλεκτρικών λεωφορείων από

τρίτες χώρες, εφόσον δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, προσκοµίζεται θεωρηµένη από ελληνικό προ-
ξενείο βεβαίωση κρατικού φορέα της χώρας προέλευ-
σης, στην οποία περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού
πλαισίου, καθώς και η πλήρωση των όρων ασφαλούς κυ-
κλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ηλεκτρικού
λεωφορείου δεν καταβάλλεται τέλος αδείας, ούτε οφεί-
λονται τέλη κυκλοφορίας για τη δίµηνη προσωρινή κυ-
κλοφορία του οχήµατος.

5. Μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των
δύο (2) µηνών για την προσωρινή κυκλοφορία κάθε λεω-
φορείου, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες
αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος που έχουν χορηγη-
θεί, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και το όχηµα δια-
γράφεται οριστικά από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας
Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
ενώ οι κρατικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας κατα-
στρέφονται. Τα οχήµατα επανεισάγονται στη φορολογι-
κή αποθήκη, προκειµένου στη συνέχεια να λάβουν νόµι-
µο τελωνειακό προορισµό. Τα οχήµατα, τα οποία έχουν
παραληφθεί µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής
τακτοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
215 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

6. Η ισχύς των ρυθµίσεων των παρ. 1 έως 5 λήγει µετά
από την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 63
Ανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων µπορούν, µετά
την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων,
να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ε-
νός µέχρι τριών(3) ετών, µε τον βαθµό που φέρουν. Η ί-
δια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον
αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει πέντε
(5) έτη από την ηµεροµηνία εκπλήρωσής τους.»

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 64
Δυνατότητα χρήσης διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και σχολικών

µονάδων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Για την κάλυψη των αναγκών εφαρµογής της δίχρο-
νης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος
2020-2021, είναι δυνατή, µε απόφαση του οικείου δη-
µάρχου, η χρήση διαθέσιµων αιθουσών δηµοτικών βρε-
φονηπιακών και παιδικών σταθµών, καθώς και σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Ειδικά στις αίθουσες των δηµοτικών βρεφικών και
παιδικών σταθµών, κατανέµονται νήπια που εγγράφηκαν
για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 14.9.2020.

Άρθρο 65
Εύρυθµη εκτέλεση δράσης 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»

1. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον η
χρηµατοδότηση της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη
των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών
του απαιτούµενου προσωπικού που απασχολείται σε αυ-
τή µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν
τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα α-
νειδίκευτα έσοδά τους ή µπορούν να επιχορηγούνται για
τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης
του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του
προηγούµενου εδάφιου µπορεί να επεκτείνεται και σε ε-
πόµενους ετήσιους κύκλους.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης.9.2020.



Άρθρο 66
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού 

στο πλαίσιο της κινητικότητας

Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των
νοσηλευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής, συµπεριλαµβα-
νοµένων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων εποπτείας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκο-
µείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
καθώς και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων του Υ-
πουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συµµετοχή κύκλους
κινητικότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η παν-
δηµία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαι-
τούνται τα έκτακτα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας
αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.

Άρθρο 67
Παραπεµπτικό για τη διαπίστωση της κατ’ εξαίρεση
υποχρεωτικής παραµονής κατ’ οίκον υπαλλήλου του
Δηµοσίου που ανήκει σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου

και τρόπος δικαιολόγησης της ειδικής άδειας απουσίας

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέ-
µπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας πρέπει
να προηγείται σχετικό παραπεµπτικό έγγραφο της Υπη-
ρεσίας, το οποίο συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ια-
τρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφό-
σον υπάρχει, στο οποίο βεβαιώνονται τα καθήκοντα που
ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς
του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εµπειρίας του, κα-
θώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί
για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως η έκταση
του χώρου εργασίας και ο αριθµός υπαλλήλων που συ-
στεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας. Για την έκδοση
της σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης πρέπει υποχρεωτικά
να λαµβάνεται υπόψη το ως άνω παραπεµπτικό και να
µνηµονεύεται σε αυτήν.»

2. Στο άρθρο εικοστό πέµπτο της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,, η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προστίθεται παρ. 2 ως ε-
ξής: 

«2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της ειδικής
άδειας απουσίας της παρ. 1 και οι οποίοι, λόγω της φύ-
σης των καθηκόντων τους, δεν δύνανται να εργάζονται
εξ αποστάσεως, κάθε τέταρτη ηµέρα απουσίας στο σύ-
νολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται µε κανονική άδεια ή
µε οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, ε-
κτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων
χορήγησης των αδειών αυτών».

Άρθρο 68
Παροχή διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους

1. Στην από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

1. Υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
της παρ. 1 του άρθρου 5 και έχουν τέκνα, ανεξαρτήτως
ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθµούς, σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία
ή σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και
υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Ε-
θνική Επιτροπή Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει µακροχρόνια α-
ποχή από το σχολείο και χρήση τηλεεκπαίδευσης, δύνα-
νται µε την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών
δοµών να κάνουν χρήση των εξής διευκολύνσεων, εκτός
των παγίων διαστηµάτων σχολικών διακοπών και σχολι-
κών αργιών: 
α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό εί-

ναι δυνατό µε βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλλη-
λος, 
β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορε-

τικό χρόνο από το προβλεπόµενο ωράριο λειτουργίας
της υπηρεσίας, 
γ) παροχή εργασίας µε µειωµένο ωράριο εργασίας,

µέχρι και 25% ηµερησίως σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 5, 
δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρ-

θρου 5. Σε περίπτωση εξάντλησης των ηµερών κανονι-
κής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ηµέ-
ρα χρεώνεται µε οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υ-
πάλληλος, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων χορήγη-
σης, µε εξαίρεση την αναρρωτική. 

2. Για τη δικαιολόγηση χορήγησης των διευκολύνσε-
ων, σύµφωνα µε την παρ. 1, οι υπάλληλοι προσκοµίζουν
στη Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται, βεβαίωση
από την οικεία εκπαιδευτική δοµή, από την οποία προκύ-
πτει ότι το τέκνο τους παρακολουθεί µαθήµατα µε τηλε-
εκπαίδευση δυνάµει της ιατρικής βεβαίωσης που έχει υ-
ποβληθεί αρµοδίως στην εκπαιδευτική δοµή. Σε περίπτω-
ση αδυναµίας άµεσης προσκόµισης των ανωτέρω δικαιο-
λογητικών, οι υπάλληλοι ενηµερώνουν σχετικά την οι-
κεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκοµίζουν τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά εντός εύλογου χρονικού δια-
στήµατος. 

3. Οι διευκολύνσεις της παρ. 1 χορηγούνται, κατά πε-
ρίπτωση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, µε
κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους
καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση µίας εκ των
προβλεπόµενων διευκολύνσεων, εκτός αν µε την ίδια
δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήµατα χρήσης των δι-
ευκολύνσεων εκ περιτροπής. Σε περίπτωση που γίνεται
χρήση της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, το
χρονικό διάστηµα χρήσης της άδειας δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τεσσάρων (4) ηµερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ι-
διωτικό τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σε ο-
ποιαδήποτε απασχόληση, για τη χορήγηση των διευκο-
λύνσεων της παρ. 1 απαιτείται η προσκόµιση υπεύθυνης
δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό το-
µέα περί µη χρήσης όµοιων διευκολύνσεων και σχετικής
βεβαίωσης του εργοδότη, όπου αυτό είναι δυνατό.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που
απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 5 απου-
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σιάζει µε οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέ-
κνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα, µε εξαίρεση την αναρρωτική άδεια ε-
ξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων,
ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκο-
λύνσεων της παρ. 1. Σε περίπτωση που εργάζεται µόνο
ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν µπορεί να κάνει
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας
που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο
ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτοµο µε α-
ναπηρία µε ποσοστό 67% και άνω, σύµφωνα µε απόφα-
ση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ ή λαµβάνει
αναπηρικό επίδοµα από τον Οργανισµό Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύ-
νταξη αναπηρίας.
δ) Τις διευκολύνσεις της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας

που ασκεί αποκλειστικά την επιµέλεια των τέκνων».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης

Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020, όπως αυτή προστέθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
καταργείται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 19 της υπ’ αριθµ. Δ1α/Γ.Π./οικ.
53080/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
3611) καταργείται.

Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων

διόρθωσης τετραγωνικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), η οποία παρατάθη-
κε µε την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώ-
θηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται από τη
λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσµία παρατείνεται έως τη
λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσµία του δεύτε-
ρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις
30.9.2020.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις
Οικονοµικές Υπηρεσίες των δήµων έως τις 30.11.2020.
Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυ-
τών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργα-
σίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικα-
σία της πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία ε-
δάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄
76).»

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 70
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοι-

κητικών Συµβουλίων των σωµατείων και άλλων 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Κάθε σωµατείο ή άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου µε πρόσκληση προς τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου θα διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους
στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 31 Δεκεµβρί-
ου 2020.

Άρθρο 71
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της 

Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 16 Σεπτεµβρίου
2020 έως και τις 31 Δεκεµβρίου 2020 κατά την εκδίκαση
των υποθέσεων:
α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν,

κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων,
προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συ-
ζήτησης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης,
την υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθε-
ση υποµνήµατος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν,

κατά παρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων:
βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσµία επτά (7) ηµε-
ρών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης, για την προ-
σκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την υποβολή γραµ-
µατίου προείσπραξης και την κατάθεση υποµνήµατος,
ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κα-
τάθεση υποµνήµατος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), προθεσµία
επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτησης,
για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης και την υ-
ποβολή γραµµατίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά πα-

ρέκκλιση των κείµενων δικονοµικών διατάξεων, προθε-
σµία επτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία της συζήτη-
σης, για την προσκόµιση εγγράφων νοµιµοποίησης, την
υποβολή γραµµατίου προείσπραξης και την κατάθεση υ-
ποµνήµατος.

2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ.
18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του
ν. 2717/1999 και 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) µπορούν
να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα,
και ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ει-
κοστό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου (Α΄  68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και τροποποιήθηκε µε
το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Οι ως άνω υ-
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πεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας
του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, το αργότερο έως
τις 14:00 της παραµονής της δικασίµου, αντικαθιστούν
την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραµµατεία και έ-
χουν την ίδια νοµική ισχύ µε αυτήν. Στις εν λόγω δηλώ-
σεις περιλαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδί-
κων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία η έκ-
θεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α
του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκ-
θεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης
γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η
οικεία Γραµµατεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη
δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.

Άρθρο 72
Διατάξεις για τη λειτουργία 
των πολιτικών δικαστηρίων 

1. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδή-
ποτε βαθµού δικαιοδοσίας και µε οποιαδήποτε διαδικα-
σία µαταιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή µέ-
χρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη
του προέδρου του τµήµατος ή του δικαστή, ηµέρα και ώ-
ρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το δυνα-
τόν δικάσιµο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονι-
κού διαστήµατος από 16.9.2020 έως 31.12.2020. Η εγ-
γραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το ο-
ποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρω-
τοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων
των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πά-
ντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστο-
ποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο
της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο το
Ελληνικό Δηµόσιο ο γραµµατέας του δικαστηρίου γνω-
στοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους τη νέα δικάσιµο µε το οικείο πινάκιο ή
έκθεµα εφόσον συµπεριλαµβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με
πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστο-
ποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µη-
νύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών
δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικα-
σίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ
στον πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πά-
γο, κατά το χρονικό διάστηµα από 16.9.2020 έως
31.12.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρµόδιος
δικαστής κατανέµει χρονικά εντός της αυτής ηµέρας τις
εγγεγραµµένες στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο
καταµερισµός αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα
γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την
προηγούµενη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους δια-
δίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε α-
ποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον οικείο δικηγορι-
κό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή
µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστη-
ρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έ-
χουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυ-
τές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς
τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή µπο-

ρεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δι-
κηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθε-
σης από το οικείο πινάκιο ή έκθεµα κατά την ηµέρα της
δικασίµου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχε-
τικό αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την
παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της
παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται
στην οικεία γραµµατεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµα-
τος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσι-
µης ηµέρας.

3. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν ε-
πιθυµούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσε-
ων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµατεία
του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της
προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκει-
µένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρ-
χή του πινακίου ή εκθέµατος.

4. Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βε-
βαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έ-
δρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής
του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως
424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τα επόµε-
να εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ε-
νώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Α-
µέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγό-
ρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει η-
λεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει
και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλε-
κτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη
χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί
αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω η-
λεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί
και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βε-
βαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την
παρούσα παράγραφο, τηρούνται στους οικείους δικηγο-
ρικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητι-
κών τους συµβουλίων.

5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781
ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις α-
ποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της
εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικα-
σίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω
της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτη-
σης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της
συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες
µέχρι τη νέα δικάσιµο, που θα ορισθεί.

6. Για το χρονικό διάστηµα της αναστολής (13.3.2020 -
31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

7. Οι υποθέσεις αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθη-
νών, που µαταιώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από
9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδη-
λώθηκε στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς συζήτηση αυτε-
παγγέλτως σε νέα δικάσιµο, που ορίζεται µε πράξη της
Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του ά-
νω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο
πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλε-
κτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ι-
σχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση
των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η
νέα δικάσιµος αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρε-
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σιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται από
τον γραµµατέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνω-
στοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού
µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
των διαδίκων.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έ-
ως 31.12.2020.

Άρθρο 73
Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα
471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρ-
θρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα
άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλε-
σης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς
και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό συνολικής
ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρη-
µατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρ-
θρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82
του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη
µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρ-
θρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, µαζί µε τα συ-
νοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλονται
και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την ορισθείσα
δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγό-
ρος του µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτεται στη
δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρµόδιου
γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το
δικαστήριο συνεδριάζει µε µόνη την παρουσία του πλη-
ρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην πε-
ρίπτωση που κρατείται, δεν µετάγεται. Στις περιπτώσεις,
κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο
δικηγόρο, δύναται να υποβάλει µε κάθε πρόσφορο µέσο
υπόµνηµα ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Αν κατά την ενηµέρωση των διαδίκων ή των πληρε-
ξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγ-
γελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την
παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309
ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος ή πληρεξούσιος δικη-
γόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να λάβει α-
ντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος γραµ-
µατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρό-
ταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδο-
ποίηση αποδεικνύεται από το µήνυµα ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δι-
κογραφία. Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα άρθρα 308
και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 16.9.2020 έ-
ως 31.12.2020.

Άρθρο 74
Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α΄ 53) αντι-
καθίσταται ως έξης:

«4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων
µπορεί να απευθύνει προς τα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική
µορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική
πληρωµή της προβλεπόµενης σήµανσης. Το αιτηθέν έγ-

γραφο χορηγείται σε έντυπη µορφή ή αποστέλλεται σε
ηλεκτρονική µορφή και κατά την παραλαβή από τον αι-
τούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήµανση των
προβλεπόµενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγ-
γραφο.»

Άρθρο 75
Είσπραξη πόρων Ταµείου Χρηµατοδότησης

Δικαστικών Κτιρίων

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Η είσπραξις των εις τα εδάφια α΄ έως η΄ της παρα-
γράφου 1 στοιχείον Α΄ του άρθρου 10 αναφεροµένων
πόρων, ενεργείται διά καταβολής µετρητών ή δι’ επικολ-
λήσεως ή επισυνάψεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ηλε-
κτρονικής πληρωµής ειδικού ενσήµου, ούτινος η διαχεί-
ρισις γίνεται διά των Δηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.), υπό των οποίων κατατίθεται εις το τέλος εκά-
στου µηνός και µέχρι της 5ης του εποµένου µηνός το εκ
της πωλήσεως του ενσήµου προϊόν διά λογαριασµόν
του Ταµείου εις την Τράπεζαν Ελλάδος.
Ειδικά για τους αναφερόµενους στα εδάφια ε΄ και ζ΄

του στοιχείου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 πόρους που
απορρέουν από αιτήσεις, αντίγραφα ή πιστοποιητικά που
υποβάλλονται ή εκδίδονται, αντίστοιχα, από τα Υποθη-
κοφυλακεία, η είσπραξή τους µπορεί να ενεργείται από
τους Αµίσθους και Εµµίσθους Υποθηκοφύλακες, οι δε ει-
σπραττόµενοι πόροι αποδίδονται στις Δηµόσιες Οικονο-
µικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Ταµείου.
Ο τρόπος της προµήθειας των ενσήµων, ο τύπος, ο

τρόπος χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αυτών, ο
τρόπος της ακυρώσεως και εν γένει πάσα λεπτοµέρεια,
καθορίζονται διά πράξεων του Διοικητικού Συµβουλίου,
εγκρινόµενων διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Δικαιοσύνης και δηµοσιευοµένων διά της
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 76
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαι-
οσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακο-
λουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για το χρονικό
διάστηµα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να
τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βε-
βαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγρά-
φων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται
η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφο-
ρών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγρά-
φων.

Άρθρο 77
Ρυθµίσεις για την ανάθεση προµήθειας αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και µέχρι
31.12.2020, προς αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών (ΕΣΔι) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, να αναθέτει την προ-
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µήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών µέχρι του πο-
σού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), σε ένα ή
περισσότερους αναδόχους κατά περίπτωση, µε τη διαδι-
κασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄
147), εφόσον αυτές σχετίζονται µε: α) την οµαλή διεξα-
γωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού έτους 2020 και β)
την οµαλή διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικής και επιµορφω-
τικής δραστηριότητας της Σχολής. Η ανάθεση διενεργεί-
ται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύντριας Οικο-
νοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών
Υποθέσεων της ΕΣΔι. Εάν δεν υπάρχει πίστωση στον
προϋπολογισµό της Σχολής ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί,
µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για
την αναµόρφωση του προϋπολογισµού της, η οποία ε-
γκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη µετά
την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις οι οποίες
κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164)
υπόκεινται στην υποχρεωτική έγκριση των Υπουργείων
Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, εγκρίνονται εντός τριάντα
(30) ηµερών από την περιέλευσή τους σε αυτά.

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 78
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλι-
στές που πλήττονται σηµαντικά βάσει Κωδικού Αριθµού
Δραστηριότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οι-
κονοµικών δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχι-
κώς σε αναστολή συµβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογη-
µένων ναυτικών, εξαιρουµένου του προσωπικού ασφα-
λείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α) του άρθρου εξη-
κοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για χρονικό διάστηµα έ-
ως τριάντα (30) ηµερών, κατά το οποίο τα παραπάνω
πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των µηνών Αυγού-
στου, Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2020. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναδροµικώς και
για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

2. Οι ναυτολογηµένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρο-
νικό διάστηµα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, είναι δι-
καιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλο-
γία των ηµερών αναστολής των συµβάσεων ναυτολόγη-
σης µε βάση υπολογισµού το ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριά-
ντα ηµέρες και υπάγονται στον µηχανισµό εφαρµογής
των µέτρων στήριξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθµ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2242.10/32718/2020 κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄
2209). Για το σύνολο των ηµερών αναστολής των συµ-
βάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική

κάλυψη µε βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορί-
ζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες ισχύουσες συλλογι-
κές συµβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρµογή.
Κατά τον χρόνο αναστολής της σύµβασης ναυτολόγη-
σης ναυτικών, η υγειονοµική περίθαλψη αυτών καλύπτε-
ται από τον Οίκο Ναύτου.

3. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού των
ναυτολογηµένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότη-
τα καλύπτεται µέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε την
περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου τεσσα-
ρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020. 

4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογη-
µένους ναυτικούς, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµε-
νης νοµοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων
της παρ. 1.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ρυθµίζο-
νται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωµής της ειδικής α-
ποζηµίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των παρ. 1 έως 4.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 79
Παράταση προθεσµίας προσκόµισης Απόφασης

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα

Η προθεσµία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο δεύτε-
ρο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4403/2016
(Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53
του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), η οποία παρατάθηκε µε το άρ-
θρο 9 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139), παρατείνεται για έξι (6)
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 80
Αποπληρωµή παρόχων προγράµµατος του Υπουργείου

Τουρισµού «Τουρισµός για όλους»

Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουρ-
γείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Υπουργείου Τουρι-
σµού «Τουρισµός για όλους» για το έτος 2020, όπως αυ-
τοί ορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού του
άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δεν κατάσχονται
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζονται µε βε-
βαιωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, τα νοµικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλι-
στικά ταµεία.
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Άρθρο 81
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων

για πιστωτικά σηµειώµατα αεροπορικών εταιρειών 

Το άρθρο εξηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου
2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:
α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου αεροπορικών

εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω µαταιώσεων πτήσεων,
εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νοµο-
θεσία, ικανοποιούνται µε την παροχή προς τους δικαιού-
χους πιστωτικού σηµειώµατος ίσης αξίας µε το αντίτιµο
του εισιτηρίου της µαταιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό
σηµείωµα εκδίδεται από τον αεροµεταφορέα και έχει η-
µεροµηνία λήξης δεκαοκτώ (18) µήνες από την έκδοσή
του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάµηνου, ο δικαιούχος
του πιστωτικού σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε να κά-
νει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύ-
ου του αεροµεταφορέα. Εντός της ίδιας χρονικής περιό-
δου, το πιστωτικό σηµείωµα δύναται να µεταβιβαστεί σε
τρίτο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, υπό τον όρο προη-
γούµενης µε κάθε πρόσφορο µέσο ενηµέρωσης του εκ-
δότη αυτού, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την
πραγµατοποίηση του ταξιδιού, ώστε να καταστεί δυνατή
η έκδοση νέου πιστωτικού σηµειώµατος στον τρίτο που
θα κάνει τη χρήση του. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού
σηµειώµατος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσµη και
απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτη-
τή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ µήνες από την έκδοση
του πιστωτικού σηµειώµατος και αυτό δεν έχει χρησιµο-
ποιηθεί.
β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαµβάνουν απαιτή-

σεις που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων πτήσεων στο
χρονικό διάστηµα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις
31 Αυγούστου 2020.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκα-

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µε-
ταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό αλ-
λά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα
προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν απαιτήσεις επι-

βατών από αεροµεταφορέα που διαθέτει Άδεια Εκµετάλ-
λευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει
του Κανονισµού αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου της 23ης
Ιουλίου 1992, σχετικά µε την έκδοση αδειών των αερο-
µεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισµού αριθ. 1008/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
24ης Σεπτεµβρίου και συγκεκριµένα του Κεφαλαίου ΙΙ
αυτού περί «Άδειας Εκµετάλλευσης».

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαµβάνουν α-
παιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου αεροπορικών εισι-
τηρίων προς επιβάτες, που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώ-
σεων πτήσεων από την 1η Σεπτεµβρίου 2020 και εφεξής,
καθώς και απαιτήσεις επιστροφής αντιτίµου αεροπορι-
κών εισιτηρίων προς επιβάτες, οι οποίοι δεν προέβησαν
στην έκδοση πιστωτικού σηµειώµατος, κατά τα οριζόµε-
να στην παρ. 1. Οι απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφί-
ου ικανοποιούνται από την 1η Σεπτεµβρίου 2020, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5, 7 και 8 του Κα-

νονισµού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου
2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των
επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθει-
ας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µα-
ταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, ό-
πως ισχύει.»

Άρθρο 82
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για 

πιστωτικά σηµειώµατα λόγω µαταιώσεων
θαλάσσιων ταξιδιών

Το άρθρο εξηκοστό πέµπτο της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίµου ακτο-
πλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλό-
ων προς επιβάτες που από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έ-
ως την 31η Αυγούστου 2020 δεν µπορούν να ταξιδέ-
ψουν, λόγω των περιορισµών που έχουν επιβληθεί στις
µετακινήσεις ή δεν επιθυµούν να ταξιδέψουν, λόγω της
αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδηµίας ή λό-
γω µαταίωσης των προγραµµατισµένων δροµολογίων
τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενω-
σιακή νοµοθεσία, ικανοποιούνται µε την παροχή προς
τους δικαιούχους πιστωτικού σηµειώµατος ίσης αξίας µε
το αντίτιµο του εισιτηρίου του µαταιωθέντος ταξιδιού.
Το πιστωτικό σηµείωµα εκδίδεται από τον µεταφορέα
πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφε-
ξής µεταφορέας) και έχει ηµεροµηνία λήξης δεκαοκτώ
(18) µηνών από την ηµεροµηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού
σηµειώµατος µπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού
σε οποιονδήποτε προορισµό του δικτύου του µεταφο-
ρέα. Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, πιστωτικό ση-
µείωµα δύναται να µεταβιβαστεί σε τρίτο χωρίς πρόσθε-
τη επιβάρυνση, υπό τον όρο προηγούµενης µε κάθε πρό-
σφορο µέσο ενηµέρωσης του εκδότη αυτού, τουλάχι-
στον δέκα (10) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του τα-
ξιδιού, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου πιστωτι-
κού σηµειώµατος στον τρίτο που θα κάνει τη χρήση του.
Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σηµειώµατος, η οφειλή
δεν καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Η οφειλή κα-
θίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν
δεκαοκτώ (18) µήνες και το πιστωτικό σηµείωµα δεν έχει
χρησιµοποιηθεί. 
β) Η περ. α) εφαρµόζεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020

σε απαιτήσεις επιστροφής τιµήµατος από συµβάσεις ο-
λικής ναύλωσης επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), οι οποίες συνάπτονται µεταξύ:
i) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νοµικού
προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των Ναυτιλιακών
Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003
(Α΄22), ii) ναυλοµεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστι-
κών γραφείων που συµβάλλονται στο ναυλοσύµφωνο,
κατά τα οριζόµενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 4256/2014 και την υπ’ αριθµ. 3133.1/10229/2016/
4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 364) και iii) των
ναυλωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκα-

στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συµφωνηθεί µε-
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ταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό, αλ-
λά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµατα
προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν καταλαµβάνουν α-
παιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας µαταιώσεων δροµο-
λογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακί-
νησης επιβατών σε δροµολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών
ή περιηγητικών πλόων από την 1η Σεπτεµβρίου 2020 και
εφεξής.»

Άρθρο 83
Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεων για 

πιστωτικά σηµειώµατα τουριστικών επιχειρήσεων για
παροχή τουριστικών υπηρεσιών

1. Το άρθρο εβδοµηκοστό της από 13.4.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Το παρόν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παροχής του-
ριστικών υπηρεσιών, µεµονωµένα ή µε τη µορφή οργα-
νωµένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί
µεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και αφετέρου
πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φε-
βρουαρίου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020 από ο-
ποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος.

2. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος, ως
«πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσω-
πα, συµπεριλαµβανοµένων αντιπροσώπων µικρών επι-
χειρήσεων, αυτοαπασχολουµένων ή ελεύθερων επαγ-
γελµατιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που
σχετίζονται µε την επιχειρηµατική ή την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα ο-
ποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εµπο-
ρική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική τους
δραστηριότητα, συνάπτουν συµβάσεις µε τουριστικές ε-
πιχειρήσεις για τον διακανονισµό επαγγελµατικών ταξι-
διών, συµπεριλαµβανοµένων συνεδρίων ή σεµιναρίων,
και δ) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων
σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και µη κερδοσκοπι-
κών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συµβάσεις µε τουρι-
στικές επιχειρήσεις για τον διακανονισµό ταξιδιών που
προσφέρονται περιστασιακά και σε µη κερδοσκοπική βά-
ση σε περιορισµένη οµάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύ-
νονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούµενου ε-
δαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελ-
ληνικής Επικράτειας.

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η
τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον
πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβά-
λει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, µερική ή ολι-
κή εξόφληση ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή για την ε-
κτέλεση της σύµβασης, η τουριστική επιχείρηση δύνα-
ται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρµοστέων
διατάξεων σύµβασης ή νόµου, να προσφέρει στον πελά-
τη αντί της επιστροφής χρηµάτων ισόποσο πιστωτικό
σηµείωµα ισχύος δεκαοκτώ (18) µηνών από την ηµερο-
µηνία έκδοσής του.

4. Η τουριστική επιχείρηση ενηµερώνει εγγράφως σε
σταθερό µέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστω-
τικού σηµειώµατος εντός τριάντα (30) ηµερών από την

ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης ή, σε περίπτωση
που η σύµβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουρι-
στική επιχείρηση δεν ενηµερώνει εγγράφως τον πελάτη
για την προσφορά του πιστωτικού σηµειώµατος εντός
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η τουριστι-
κή επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη,
σύµφωνα µε την παρ. 3, το οφειλόµενο χρηµατικό ποσό.

5. Το πιστωτικό σηµείωµα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον
στο συνολικό προς επιστροφή χρηµατικό ποσό. Η τουρι-
στική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελά-
τη τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το πιστωτικό σηµεί-
ωµα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όµοιας ή α-
ντίστοιχης µε αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελ-
θείσα σύµβαση. 

5Α. Τα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να µεταβιβά-
ζονται από τον λήπτη τους σε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο χωρίς πρόσθετο κόστος. Εφόσον πρόκειται για
πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται από διοργανωτές
πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12), η δυνα-
τότητα µεταβίβασης χωρίς κόστος ισχύει µε την προϋπό-
θεση, ότι οι πάροχοι των επιµέρους υπηρεσιών που περι-
λαµβάνονται στο οργανωµένο ταξίδι συµφωνούν µε τη
µεταβίβαση χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας
που θα επιλέξει ο πελάτης είναι µικρότερη από την αξία
του πιστωτικού σηµειώµατος, ο πελάτης δύναται να επι-
λέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σηµείωµα για το ποσό
που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, µε διάρκεια που
θα συµφωνείται µεταξύ των µερών, είτε να του επιστρα-
φεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχι-
κού πιστωτικού σηµειώµατος το ποσό που αντιστοιχεί
στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουρι-
στικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει
την αξία του πιστωτικού σηµειώµατος, η διαφορά κατα-
βάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος
του πιστωτικού σηµειώµατος δεν έχει συναφθεί νέα
σύµβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρε-
σίας µεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελά-
τη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει
άµεσα και χωρίς άλλη διατύπωση στον πελάτη το επι-
στρεπτέο κατά την παρ. 3 χρηµατικό ποσό. 

8. Τα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδονται κατά τις
διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό
την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12) καλύπτονται από την
προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή ό-
πως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018
(Α΄ 12).

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναγκα-
στικά και σε συµβάσεις, στις οποίες έχει συνοµολογηθεί
µεταξύ των µερών, ως εφαρµοστέο όχι µόνο ελληνικό
αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώµα-
τα προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου εβδοµηκοστού της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84)
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104),
όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
καταλαµβάνουν και τα ήδη εκδοθέντα κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος πιστωτικά σηµειώµατα.
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ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 84
Μεταβατικά ζητήµατα για τη λειτουργία του

Οργανισµού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής
Αλλαγής - Τροποποιήσεις του ν. 4685/2020

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) προστίθεται νέο εδάφιο και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

« 1. Το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µε την επω-
νυµία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά-
πτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε µε τον ν. 2742/1999
(Α΄  207), µετονοµάζεται σε «Ορνανισµός Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ»), ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
µε έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός
διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης φύσεως προσωπικό
του ΕΚΠΑΑ µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση
εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις σχέσεις του µε το εξω-
τερικό η επωνυµία αυτή µεταφράζεται στην Αγγλική ως
«Natural Environment and Climate Change Agency». Ο Ο-
ΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έµβληµα των οποίων ο
τύπος καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4685/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Υποψήφιοι για τις θέσεις του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταµένων των Διευθύν-
σεων µπορεί να είναι ιδιώτες και δηµόσιοι υπάλληλοι ή
λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του δηµοσίου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Ο Προϊστάµενος της Γενικής Δι-
εύθυνσης και οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων και των
Τµηµάτων επιλέγονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΟΦΥΠΕΚΑ και ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου, µε-
τά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), όπως ισχύει, εφόσον προέρχονται από τον ι-
διωτικό τοµέα, για τριετή θητεία.»

3. Στο άρθρο 30 του v. 4685/2020 προστίθεται παρ. 5
ως εξής:

«5. Μέχρι τον ορισµό των Προϊσταµένων των Διευθύν-
σεων και των Τµηµάτων, κατά τα προβλεπόµενα στις α-
νωτέρω παραγράφους, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να ανατίθενται καθή-
κοντα Προϊσταµένων σε υπαλλήλους που υπηρετούν
στον ΟΦΥΠΕΚΑ µε οποιοδήποτε καθεστώς και σχέση ερ-
γασίας.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 τροποποι-
είται και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Μετά τον ορισµό του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισµό και την τοποθέτηση του Γενικού
Διευθυντή και ορισµένου αριθµού Διευθυντών, εκδίδεται
σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µε την οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης
όλων των αρµοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του
Οργανισµού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 32
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης
του προηγούµενου εδαφίου. Με τη δηµοσίευση της ως
άνω απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κα-
ταργούνται τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φο-
ρείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών» του

ν. 4519/2018 (Α΄ 25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολι-
κός διάδοχος αυτών των νοµικών προσώπων.»

5. Η νοµιµότητα των πράξεων του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) από
τη δηµοσίευση του ν. 4685/2020 µέχρι και τη δηµοσίευση
του παρόντος δεν θίγεται. Μετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος παύει αυτοδικαίως η λειτουργία του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΚΠΑΑ.

Άρθρο 85
Παράταση αναστολής οικοδοµικών εργασιών 

στον Υµηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δό-
µησης, αδειών δόµησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδο-
µικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
40399/29.9.2Ο17 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
229), όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπό στοιχεία Υ-
ΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2Ο18 όµοια απόφαση
(Α.Α.Π.213) και εν συνεχεία µε το άρθρο τέταρτο της α-
πό 30.9.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η ο-
ποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181)
έως τη θεσµοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγµατος
περί καθορισµού µέτρων προστασίας της περιοχής του
όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή -
Ιλισσίων και πάντως για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ε-
νός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής

(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου) για
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν

από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018

Η σύνταξη Πολεοδοµικού Σχέδιου Εφαρµογής (δεύτε-
ρο στάδιο Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου), συµπεριλαµ-
βανοµένων συνοδών µελετών, για τις περιοχές της Ανα-
τολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νοµικό Πρόσωπο Δη-
µοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος». Ο Υ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται
να υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Τεχνικό Επιµελη-
τήριο Ελλάδος µε καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης
του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2021. Για την υλοποίηση
του έργου αυτού εφαρµόζεται η περ. α) της παρ. 14 του
άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).

Άρθρο 87
Μετάθεση κύκλου υποβολής νέων αιτήσεων στη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση βεβαίωσης 
ή βεβαίωσης ειδικών έργων

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ειδικά
κατά τον κύκλο υποβολής αιτήσεων του Οκτωβρίου 2020
δεν υποβάλλονται:
α) νέες αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης ή βεβαίω-

σης ειδικών έργων,
β) αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής ή βε-

βαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων στις κάτωθι περι-
πτώσεις:
βα) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστα-

σης, εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται, βάσει γνω-
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µοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη µε ήδη υπο-
βληθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής, κατά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη εκδοθείσα άδεια
παραγωγής, 
ββ) αύξησης της µέγιστης ισχύος παραγωγής περισ-

σότερο από 10%.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 11 και της

παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4685/2020, υποβάλλονται
νέες αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδι-
κών έργων, καθώς και αιτήσεις τροποποίησης βεβαίωσης
ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή άδειας παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας, από την πρώτη έως και τη δεκάτη η-
µέρα του Δεκεµβρίου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 88
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




