
Περιεχόµενα

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Άρθρο 1 
Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων

(rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 
Άρθρο 2 
Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού

COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας 
Άρθρο 3 
Εκτελών την Επεξεργασία 
Άρθρο 4 
Μέτρα για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπι-

κού χαρακτήρα 
Άρθρο 5 
Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης

«Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρε-
σίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιο-
λογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορω-
νοϊού COVID-19»
Άρθρο 6 
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 α-
πό θεράποντες ιατρούς 
Άρθρο 7 
Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες

και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό 
Άρθρο 8 
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρε-

σιών των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ια-
τρών της Π.Φ.Υ προς ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 -
Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και

δέκατου έβδοµου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 
Άρθρο 9 
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και

λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση προσω-
πικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας 
Άρθρο 10 
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 
Άρθρο 11 
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 
Άρθρο 12 
Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών 
Άρθρο 13 
Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ορισµέ-

νου χρόνου ιατρών για την αντιµετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 14 
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία

για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 
Άρθρο 15 
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρε-

σιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 
Άρθρο 16 
Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ. 
Άρθρο 17 
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας µέ-

σων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και απο-
φυγή αθέµιτων πρακτικών 
Άρθρο 18 
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 19 
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΗ΄, 21 Δεκεµβρίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών

προς τους Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις



Άρθρο 20 
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουρ-

γείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα αζήτητα
αποθέµατα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκοµεία, θε-
ραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρι-
κούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 
Άρθρο 21 
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 22 
Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων 
Άρθρο 23 
Επίταξη κινητών πραγµάτων, αναλωσίµων και µη, για

την καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 
Άρθρο 24 
Επίταξη σκαφών για τη διακοµιδή ασθενών νοσούντων

µε κορωνοϊό COVID-19 
Άρθρο 25 
Σύναψη συµβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διε-

νέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 
Άρθρο 26 
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων 
Άρθρο 27 
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµό-

σιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγµάτων σε ι-
διωτικούς παρόχους 
Άρθρο 28 
Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές Περιφέρει-

ες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 29 
Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για

την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 30 
Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β. 
Άρθρο 31 
Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
Άρθρο 32 
Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έ-

κτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτα-
κτων αναγκών δηµόσιας υγείας 
Άρθρο 33 
Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκοµείων - Παράταση ι-

σχύος διάταξης για ρύθµιση ζητηµάτων δαπανών των
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε. 
Άρθρο 34 
Ρύθµιση θεµάτων A.E.M.Y. A.E. 
Άρθρο 35 
Διαδικασία αποδοχής δωρεών 
Άρθρο 36 
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµατισµού 
Άρθρο 37 
Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο πληρο-

φοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-
dapy 
Άρθρο 38 
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρόνια νεφρική

ανεπάρκεια 
Άρθρο 39 
Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών κατά την

περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 40 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων
µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 
Άρθρο 41 
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Κ.Α.Β. 
Άρθρο 42 
Ζητήµατα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων Ηµερή-

σιας Νοσηλείας - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 7
του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 
Άρθρο 43 
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ενωσης

Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 
Άρθρο 44 
Υποχρεώσεις φαρµακοποιών 
Άρθρο 45 
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.
Άρθρο 46 
Τακτοποίηση υπολοίπου ηµερών κανονικής αδείας

προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγεί-
ας και των εποπτευόµενων φορέων - Δυνατότητα υπέρ-
βασης σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
Άρθρο 47 
Απαιτούµενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης θέ-

σεων συνεργατών στο γραφείο του Διοικητή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 3918/2011 
Άρθρο 48 
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση 
Άρθρο 49 
Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης - Τροποποίηση

του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 
Άρθρο 50 
Ζητήµατα Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας -

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 
Άρθρο 51
Αδειοδότηση και διάθεση εµβολίων κατά του κορωνοϊ-

ού COVID-19 στην χώρα
Άρθρο 52
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού

COVID-19
Άρθρο 53
Διαδικασία προµήθειας εµβολίων κατά του κορωνοϊού

COVID-19 για τις ανάγκες της χώρας - Τριµελής Επιτρο-
πή Διαχείρισης Προµηθειών του Εθνικού Προγράµµατος
Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 54
Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εµβολίων στα εµ-

βολιαστικά κέντρα – Σύστηµα Διαχείρισης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας Εµβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 55
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εµβολια-

σµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 56
Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµένων κατά

του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 57
Δηµιουργία Συστήµατος και Πλατφόρµας Διαχείρισης

Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 58
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-

19 από τον ΕΟΔΥ
Άρθρο 59
Δωρεές για τον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού

COVID-19
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Άρθρο 60
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή του

Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού
Άρθρο 61
Ρυθµίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της περ. α) της

παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 62
Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας

ειδικού νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 63
Παράταση προθεσµίας υποβολής υποψηφίων για την

λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
Άρθρο 64
Ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων

πολιτών σε δοµές δηµόσιας υγείας για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 66
Ιατρικό προσωπικό ΕΟΔΥ
Άρθρο 67
Δυνατότητα διορισµού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν..
Άρθρο 68
Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υ-

παίθρου
Άρθρο 69
Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριµένων ειδικο-

τήτων από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαί-
θρου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου εικοστού
πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
Άρθρο 70
Ζητήµατα Τµήµατος Κινητοποίησης του Κοινωνικού

Κεφαλαίου στον Τοµέα της Υγείας, Διευθύνσεων Δηµό-
σιας Υγείας των ΔΥΠΕ και Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων
Δηµόσιας Υγείας - Τροποποιήσεις του ν. 4675/2020
Άρθρο 71
Άδεια απουσίας εργαζοµένου προς τον σκοπό συµµε-

τοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 72
Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελ-

λάδα 2021»

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Άρθρο 73 
Εφαρµογή µηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εµβόλια

και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για
την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου COVID-19 και
σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο
21 του ν. 2859/2000. 

(Ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συµβουλί-
ου) 
Άρθρο 74 
Ένταξη τυφλών µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%

σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους -
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 75 
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ανα-

πηρία όρασης στον υπερµειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α.

6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος
ΙΙΙ του ν. 2859/2000 
Άρθρο 76 
Επέκταση της ρύθµισης περί µη επιβολής προστίµων

σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων α-
κινήτων (Ε9) 
Άρθρο 77 
Απόσυρση ταµειακών µηχανών – Φ.Η.Μ. 
Άρθρο 78 
Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρω-

ση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.) 
Άρθρο 79 
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Άρθρο 80 
Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου 
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 
Άρθρο 81 
Μισθώµατα ακινήτων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρε-

σίες 
Άρθρο 82
Πρόγραµµα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης – Τροποποίη-

ση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 
Άρθρο 83
Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθµιση οφειλών και

παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση των άρθρων
263, 265, και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Άρθρο 84 
Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του Κανονισµού

(ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά
µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών
µε κάρτες 

(Άρθρο 13 του Κανονισµού) 
Άρθρο 85 
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισµού

(ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά
µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών
µε κάρτες 

(Άρθρο 14 του Κανονισµού) 
Άρθρο 86 
Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες υποβο-

λής καταγγελιών και προσφυγών κατά την εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL
L 123), σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πρά-
ξεις πληρωµών µε κάρτες 

(Άρθρο 15 του Κανονισµού) 
Άρθρο 87 
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του άρθρου 9 του Κα-

νονισµού 2012/260 (L 94) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Άρθρο 88 
Ρύθµιση απαιτήσεων δεδουλευµένων αποδοχών εργα-

ζοµένων ΕΡΤ Α.Ε. 
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Άρθρο 89 
Παράταση προθεσµίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευ-

σης των αστικών συνεταιρισµών 
Άρθρο 90 
Επιχορήγηση µεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχει-

ρήσεων 
Άρθρο 91 
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων 
Άρθρο 92 
Ρυθµίσεις για ασφαλιστικές  αντασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις στην Ελλάδα µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο 
Άρθρο 93 
Ρυθµίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής

των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και κατα-
στάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν α-
πό κορωνοϊό COVID-19  και των εντολέων - πελατών
τους. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Άρθρο 94 
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων µέτρων αρµοδιότητας Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άρθρο 95 
Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστηµάτων 
Άρθρο 96 
Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρ-

θρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) 
Άρθρο 97 
Υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άρθρο 98 
Έναρξη πρώτης προγραµµατικής περιόδου Εθνικού

Προγράµµατος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια µεταβατι-
κής περιόδου - Τροποποίηση του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) 
Άρθρο 99 
Δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής

Τράπεζας Α.Ε. για το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ - Αυτονο-
µώ» 
Άρθρο 100
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού ε-

µπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λει-
τουργούν στο πλαίσιο σύµβασης δικαιόχρησης (franchis-
ing)
Άρθρο 101
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κα-

θαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 102
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός οικονο-

µικού έτους 2020 -  Προϋπολογισµός Δηµοσίων Επενδύ-
σεων

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ Α-
ΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑ-
ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Άρθρο 103 
Κατ΄ εξαίρεση µετακίνηση προσωπικού του δηµοσίου

στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονοµής των συντά-
ξεων - Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 4354/2015 

Άρθρο 104 
Παραίτηση από ένδικα µέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ. 
Άρθρο 105 
Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχει-

ρησιακές διοικητικές µονάδες του e-EΦΚΑ 
Άρθρο 106 
Διάθεση προσωπικού Επιµελητηρίων στον e-ΕΦΚΑ 
Άρθρο 107 
Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ 
Άρθρο 108 
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσε-

ων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 του ν. 4578/2018 
Άρθρο 109 
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορω-

νοϊού σε καθεστώς ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών -
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 
Άρθρο 110 
Διαδικασία διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και

του κατώτατου ηµεροµισθίου κατά το έτος 2021 - Τροπο-
ποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 
Άρθρο 111 
Παράταση παραµονής στην υπηρεσία των Προϊσταµέ-

νων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
Άρθρο 112 
Παράταση µηχανισµού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
Άρθρο 113 
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέσων µελών 
Άρθρο 114 
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους

επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και ασφαλισµέ-
νους στον τ. Ο.Γ.Α. 
Άρθρο 115 
Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστασία των

θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Σάµου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισµό της 30ης Οκτω-
βρίου 2020 
Άρθρο 116 
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά

εργαζοµένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα επο-
χιακά επαγγέλµατα 
Άρθρο 117 
Κυρώσεις σε εργοδότη που λαµβάνει ποσό της αποζη-

µίωσης ειδικού σκοπού από  εργαζόµενο 
Άρθρο 118 
Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενι-

κών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών 
Άρθρο 119 
Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 «Οργανι-

σµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» 
Άρθρο 120 
Μέτρα για την προώθηση των θεσµών της αναδοχής

και της υιοθεσίας 
Άρθρο 121 
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης επαγγελµατιών της τέ-

χνης και του πολιτισµού 
Άρθρο 122
Νοµιµοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους

Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του πρώην
Ο.Γ.Α.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Άρθρο 123 
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων Λιµενι-

κού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
- Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.
4331/2015 
Άρθρο 124 
Θέµατα Πλοηγικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση της

παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4480/2017 
Άρθρο 125 
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών 
Άρθρο 126 
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας 
Άρθρο 127 
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της θα-

λάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών πε-
ριοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου 
Άρθρο 128 
Θέµατα της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.) – Τρο-

ποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4676/2020 
Άρθρο 129 
Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας

µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτω-
σης –Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4487/2017 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 130 
Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού

τουρισµού από τη φορολογία εισοδήµατος - Τροποποίη-
ση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013 
Άρθρο 131 Παράταση και αποπληρωµή των παρόχων

του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» 
Άρθρο 132 
Άδεια λειτουργίας τουριστικών λιµένων – Τροποποίη-

ση της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν.
4070/2012 
Άρθρο 133 
Παράταση προθεσµίας για τη δήλωση του διακριτικού

τίτλου των ενοικιαζόµενων  επιπλωµένων δωµατίων –
διαµερισµάτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75
του ν. 4582/2018 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕ-
ΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ 
Άρθρο 134 
Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών κυ-

κλοφορίας αστικών λεωφορείων Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
Άρθρο 135 
Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών εργαζοµέ-

νων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Άρθρο 136 
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών Συγκοινω-

νιών Αθηνών Α.Ε. 
Άρθρο 137 
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Συγκοινωνιακού Έρ-

γου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 
Άρθρο 138 
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλο-

φορία οχηµάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεω-
φορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δηµοσίας
Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτι-
κής χρήσης, επιβατηγών δηµόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και ε-
πιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) µε οδηγό του ν.
4070/2012 
Άρθρο 139 
Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών µεταφορών 
Άρθρο 140 
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων από συγκοινωνια-

κούς φορείς - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.
2963/2001 
Άρθρο 141 
Πόροι και επενδυτικά προγράµµατα Οργανισµού Συ-

γκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης –Τροποποίηση του
άρθρου 11 του ν. 4482/2017 
Άρθρο 142 
Επιδότηση Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-

σαλονίκης 
Άρθρο 143 
Παράταση αναστολής πληρωµών, συµψηφισµού και

διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισµού Σιδηρο-
δρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. έναντι του Δηµοσίου που
προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων 
Άρθρο 144 
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων

και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) 

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Άρθρο 145 
Συµπληρώσεις στην πολεοδοµική νοµοθεσία 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩ 
Άρθρο 146 
Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που κατα-

βάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επι-
πτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή το-
µέα 
Άρθρο 147
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών ε-

γκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε-
ΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Άρθρο 148 
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερι-

κών και Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
Άρθρο 149 
Προσόντα Επαγγελµατιών Οπλιτών – Τροποποίηση

του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 
Άρθρο 150 
Ρύθµιση θεµάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωµατι-

κών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
και µονιµοποιηθέντων εθελοντών-µονιµοποιηθεισών ε-
θελοντριών – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν.
4494/2017 
Άρθρο 151 
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών

Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) του Πολεµικού Ναυτι-
κού 

5



Άρθρο 152 
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια

(Υ/Β) του Πολεµικού Ναυτικού 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
Άρθρο 153 
Ειδικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση έκτακτων ανα-

γκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 
Άρθρο 154 
Ρύθµιση θεµάτων οδοιπορικών εξόδων Ελληνικής Α-

στυνοµίας 
Άρθρο 155 
Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσε-

ων – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 
Άρθρο 156 
Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου–Τροποποίηση του άρθρου
136 του ν. 4251/2014 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Άρθρο 157 
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο της Ε-

πικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικη-
τικά δικαστήρια 
Άρθρο 158 
Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστη-

ρίων 
Άρθρο 159 
Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 
Άρθρο 160 
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές

αποφάσεις 
Άρθρο 161 
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και µεταρ-

ρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης 
Άρθρο 162 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ) από τις γραµµατείες του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 
Άρθρο 163 
Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δί-

κη – Τροποποίηση του άρθρου 55A του ν. 4174/2013 
Άρθρο 164 
Απόδοση εσόδων στο Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικα-

στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από το Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ
Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Άρθρο 165 
Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού - Πε-

δίο εφαρµογής 
Άρθρο 166 
Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης ο-

φειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 
Άρθρο 167 
Αρµόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων

ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 

Άρθρο 168 
Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού ενηµε-

ρότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθµι-
σης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 
Άρθρο 169 
Αναστολή αναγκαστικών µέτρων και µέτρων εκτέλε-

σης σε περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθ-
µού 
Άρθρο 170 
Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθ-

µισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 
Άρθρο 171 
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθµιση ο-

φειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 
Άρθρο 172 
Απώλεια ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού 
Άρθρο 173 
Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης για

τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινή-
του περί υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς
ΟΤΑ α΄ βαθµού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου
51 του ν. 4647/2019 
Άρθρο 174 
Παράταση προθεσµίας µεταγραφής ληξιαρχικών πρά-

ξεων προξενικών αρχών 
Άρθρο 175 
Πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση του κορω-

νοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (ΟΤΑ) 
Άρθρο 176 
Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόµισης ε-

νηµερότητας 
Άρθρο 177 
Χρονικό διάστηµα αξιολόγησης - Τροποποίηση της

παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 
Άρθρο 178 
Παράταση θητείας αιρετών µελών των Υπηρεσιακών

Συµβουλίων 
Άρθρο 179 
Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθµισης χρεωστικών α-

νοιγµάτων των δήµων και των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου αυτών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων 
Άρθρο 180 
Συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύµανσης 
Άρθρο 181 
Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής για τα Δι-

καιώµατα του Ανθρώπου 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗΣ 
Άρθρο 182 
Παράταση διαστήµατος καταβολής του ανταλλάγµα-

τος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο
πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I» – Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018 
Άρθρο 183 
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κο-
ρωνοϊού COVID-19 
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Άρθρο 184 
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εται-

ρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 
Άρθρο 185 
Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπι-

κό τύπο  – Τροποποίηση του άρθρου 379 του ν.
4412/2016 
Άρθρο 186 
Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου περιφε-

ρειακής εµβέλειας 
Άρθρο 187 
Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνι-

κών σταθµών και αδειοδοτηµένων παρόχων δικτύου επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής 
Άρθρο 188 
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 
Άρθρο 189
Διαφήµιση στα Μ.Μ.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων

των νόµων 2328/1995, 4172/2013 και 4174/2013

ΜΕΡΟΣ ΙΕ:ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 190
Ρυθµίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουρι-

στικά καταλύµατα για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
στο πλαίσιο αντιµετώπισης του κινδύνου µετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 191
Μείωση οικονοµικού ανταλλάγµατος σε πληττόµενες

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης
λιµένα

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 192 
Έναρξη ισχύος 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων

(rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τους όρους διενέργειας και
χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων και την
υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

Άρθρο 2
Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού 

COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας

1. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας για την επί-
τευξη των σκοπών του, µεταξύ των οποίων είναι και η ε-
πιδηµιολογική επιτήρηση, επεξεργάζεται το σύνολο των
διαθέσιµων δεδοµένων, που είναι απαραίτητα για την εκ-
πλήρωση του ως άνω σκοπού.

2. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να καθορίζει ηµερησίως συγκε-
κριµένο αριθµό φυσικών προσώπων, ως προς τα οποία υ-

φίσταται η δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχων α-
νίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα φυσικά πρόσω-
πα, που επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή για να υπο-
βληθούν σε έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19,
καταχωρίζουν σε προσωρινή βάση δεδοµένων τα ακό-
λουθα στοιχεία: α) ονοµατεπώνυµο, β) ηλικία, γ) επιλογή
από προκαθορισµένο κατάλογο επαγγελµατικής οµά-
δας, κρίσιµης για τη διαχείριση της πανδηµίας, δ) κινητό
τηλέφωνο επικοινωνίας και ε) ταχυδροµικό κώδικα τό-
που διαµονής. Η επιλογή µεταξύ των ανωτέρω φυσικών
προσώπων για τη διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κο-
ρωνοϊού COVID-19 διενεργείται τυχαία, στη βάση της
αρχής της τυχαιοποιηµένης επιδηµιολογικής παρατήρη-
σης, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα των πλησιέ-
στερων Κέντρων υγείας, των Κινητών Οµάδων Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.) και των Υγειονοµικών Μονάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων. Η καταχώριση από τα φυσικά πρόσωπα των
στοιχείων τους στην ως άνω βάση δεδοµένων και η υπο-
βολή τους σε έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19,
σύµφωνα µε το παρόν, έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Ύ-
στερα από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το σύ-
νολο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διαγράφε-
ται οριστικά από την προσωρινή βάση δεδοµένων.

3. Οι έλεγχοι ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19
διεξάγονται από τις Κινητές Οµάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)
Ειδικού Σκοπού, από επιλεγµένα Κέντρα Υγείας ανά την
Επικράτεια και από τις Υγειονοµικές Μονάδες των Ενό-
πλων Δυνάµεων. Το σύνολο των αποτελεσµάτων τους
καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο του άρθρου 29 της
από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄
75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(A΄ 86).

4. Ο Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και τα άρθρα 2 και 10 του
ν. 4633/2019 (Α΄ 161) επεξεργάζεται, µεταξύ άλλων,
ποιοτικά και ποσοτικά πλήρως ανωνυµοποιηµένα στατι-
στικά δεδοµένα. Το σύνολο των αποτελεσµάτων των ε-
λέγχων (τεστ) ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19, οι ο-
ποίοι διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Ε.Ο.Δ.Υ. µόνον
ως πλήρως ανωνυµοποιηµένα στατιστικά δεδοµένα, από
τα οποία δεν µπορεί να προκύψει άµεση ή έµµεση ταυτο-
ποίηση των ενδιαφεροµένων υποκειµένων και  συνεκτι-
µώνται για την αξιολόγηση της επιδηµιολογικής κατά-
στασης της χώρας, τη λήψη απόφασης περί διενέργειας
επιπροσθέτων ελέγχων ανά περιφερειακή ενότητα και
την εν γένει διενέργεια στατιστικών και επιστηµονικών
µελετών σχετικά µε την εξέλιξη της πανδηµίας και την
αντιµετώπισή της.

Άρθρο 3
Εκτελών την Επεξεργασία

1. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία
του προηγούµενου άρθρου ορίζεται ο Εθνικός Οργανι-
σµός Δηµόσιας Υγείας και ως Εκτελών το Εθνικό Δίκτυο
Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ο
εκτελών την επεξεργασία αναλαµβάνει για λογαριασµό
του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασµό, την υλο-
ποίηση και τη συντήρηση της βάσης δεδοµένων, µέσω
ψηφιακών υποδοµών και υπηρεσιών του Κυβερνητικού
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Νέφους Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) του
άρθρου 85 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), καθώς και την τή-
ρηση των προσωπικών δεδοµένων, υπό συνθήκες που
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα
και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την οµαλή λειτουργία του συ-
στήµατος αρχειοθέτησης του άρθρου 2. Το Εθνικό Δί-
κτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε.), υπό την ιδιότητα του εκτελούντος, οφείλει να τη-
ρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεµε-
λιώδεις αρχές, που θέτει για τη νοµιµότητα κάθε επεξερ-
γασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της ε-
πεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικού Κανο-
νισµού για την Προστασία Δεδοµένων – Γ.Κ.Π.Δ.). Στο
πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογα-
ριασµό του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, το Ε-
θνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) επιφορτίζεται µε όλες τις υποχρεώσεις
που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι δια-
τάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.. 

2. Μεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας
και του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνολογίας και Έ-
ρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) συνάπτεται Μνηµόνιο Συνεργα-
σίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του
Γ.Κ.Π.Δ.. Στο εν λόγω µνηµόνιο προβλέπεται ότι η
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.): 
α) Επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτή-

ρα µόνο βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Εθνικού
Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργα-
σίας,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέ-
σµευση τήρησης εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέ-
ουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότη-
τας,
γ) λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διασφά-

λιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργα-
σίας δυνάµει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4

του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., σχετικά µε την πρόσληψη
άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
ε) λαµβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επι-

κουρεί τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας µε τα κα-
τάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, στον βαθµό που
αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του Ε.Ο.Δ.Υ., ως υπευθύνου επεξεργασίας, να απαντά
σε αιτήµατα για άσκηση των προβλεπόµενων στο Κεφά-
λαιο III του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωµάτων του υποκειµένου των
δεδοµένων,
στ) συνδράµει τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγεί-

ας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στη διασφάλιση της
συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-
πό τα άρθρα 32 έως 34 του Γ.Κ.Π.Δ., λαµβάνοντας υπό-
ψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που
διαθέτει, 
ζ) θέτει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισµού Δηµό-

σιας Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, κάθε απαραί-
τητη πληροφορία προς απόδειξη της συµµόρφωσης
προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του
Γ.Κ.Π.Δ., επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περι-
λαµβανοµένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται
από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ιδίως µέ-
σω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων, ή από άλ-
λον ελεγκτή εντεταλµένο από τον Ε.Ο.Δ.Υ, ως υπεύθυ-
νο επεξεργασίας. 

3. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του
Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, ως υπευθύνου ε-
πεξεργασίας, ή του Εθνικού Δικτύου Υποδοµών Τεχνο-
λογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ως εκτελούντος
την επεξεργασία, επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπι-
κού χαρακτήρα, δεσµεύονται από την τήρηση του απορ-
ρήτου ή της εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση
των εν λόγω καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, ιδίως του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινι-
κού Κώδικα.

Άρθρο 4 
Μέτρα για την επεξεργασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τη διασφάλιση των συµφερόντων των υποκειµέ-
νων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα λαµβάνο-
νται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατ’ ελάχιστον,
τα κατωτέρω µέτρα:
α) Η πρόσβαση στα δεδοµένα και η επεξεργασία επι-

τρέπονται µόνο µε χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων
από προσωπικό που δεσµεύεται από την τήρηση απορ-
ρήτου ή εµπιστευτικότητας.
β) Τηρούνται επικαιροποιηµένα αρχεία καταγραφής

των ενεργειών που εκτελούνται εκ µέρους του Υπευθύ-
νου Επεξεργασίας σε προσωπικά δεδοµένα. Στα αρχεία
αυτά καταγράφονται το όνοµα χρήστη και ο χρόνος συµ-
βάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες:
εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και δια-
γραφή προσωπικών δεδοµένων.
γ) Τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται κατά την εισαγωγή

τους στη βάση. Οµοίως, οι διαβιβάσεις δεδοµένων πραγ-
µατοποιούνται µε κρυπτογράφηση.
δ) Ο τηλεπικοινωνιακός δίαυλος κατά τη διεξαγωγή

της επικοινωνίας µε τον ιστότοπο είναι κρυπτογραφηµέ-
νος, τα δεδοµένα κρυπτογραφούνται κατά την παραµο-
νή τους στη βάση και µέχρι τη διαγραφή τους παραµέ-
νουν κρυπτογραφηµένα. 
ε) Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν, ως προς τα

δεδοµένα τους προσωπικού χαρακτήρα, όλα τα δικαιώ-
µατα εκείνα, που κατοχυρώνονται στον Γ.Κ.Π.Δ. και την
κείµενη εθνική νοµοθεσία.
στ) Ενηµερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό

που ασχολείται µε τη συγκεκριµένη επεξεργασία.
2. Περαιτέρω µέτρα προσδιορίζονται µε ευθύνη του Υ-

πευθύνου Επεξεργασίας.
3. Το σύνολο των δεδοµένων που καταχωρίζονται στη

βάση της παρ. 4 του άρθρου 2 από τον Εθνικό Οργανι-
σµό Δηµόσιας Υγείας, τηρούνται έως και έναν (1) µήνα
µετά από τη λήξη της περιόδου εφαρµογής των κατεπει-
γόντων µέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της
1ης.6.2021.
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Άρθρο 5
Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης

«Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη 

δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρ-
του της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συµβάσεων
των περιπτώσεων της παρ. 2 για την υλοποίηση της Πρά-
ξης «”Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υ-
πηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κο-
ρωνοϊού COVID-19» παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19

από θεράποντες ιατρούς

Η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται
εγκεκριµένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιµετώπι-
ση του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε τη φαρµακευ-
τική νοµοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για χρονικό διά-
στηµα όχι πέραν της 31ης.3.2021 η διαδικασία χορήγη-
σης των φαρµάκων σε ασθενείς, µετά από την έκδοση
της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρ-
θρου, διενεργείται µε απόφαση του θεράποντος ιατρού
και υλοποιείται µε την ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.), του Εθνικού Οργανι-
σµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατά την
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 (Α΄
5), τη χορήγηση φαρµάκου ή συνδυασµού φαρµάκων ε-
κτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε συγκεκριµένο ασθενή,
συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται από τα πεδία της πλατφόρµας, καθώς επίσης: (αα)
έγγραφη συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενηµέρω-
σης του ασθενή ή συγγενών του ή των νόµιµων εκπρο-
σώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορηγήσει,
(αβ) υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την αναγκαιότητα
της εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων χορήγησης του φαρ-
µάκου και (αγ) έγκριση του Διευθυντή της κλινικής του
νοσοκοµείου όπου χορηγείται το φάρµακο.

β) Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) επιβε-
βαιώνει ότι πρόκειται για φάρµακο εκτός εγκεκριµένων
ενδείξεων και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφού ελέγξει την πληρότη-
τα των υποβαλλόµενων στοιχείων, επικυρώνει τη γνω-
στοποίηση αναγράφοντας την ένδειξη «πλήρης γνωστο-
ποίηση για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η χορήγη-
ση του φαρµάκου από τον θεράποντα ιατρό.»

Άρθρο 7
Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες

και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισµό

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπα-
θείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορι-
σµό, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 8
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς µε κορωνοϊό
COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 

δέκατου έκτου και δέκατου έβδοµου της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε

µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου 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. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, προς τον σκοπό
της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και του περιορι-
σµού της νόσου, οι συµβεβληµένοι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.), πραγµατοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις
ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως µε ασφαλή
µέσα επικοινωνίας, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του διοικητικού
συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ασφαλισµένους και ανα-
σφάλιστους ασθενείς µε κορωνοϊό COVID 19 που παρα-
µένουν στην οικία τους. Για το ανωτέρω χρονικό διάστη-
µα, κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στον Ενιαίο
Κανονισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και στις συµβάσεις των ιατρών του προηγούµενου εδα-
φίου, η αποζηµίωσή τους καθορίζεται ως εξής:

α. Η αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών της
Π.Φ.Υ. και των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
που πραγµατοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις, ορίζεται
στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι
του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για
την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ηµερών
παρακολούθησής του.

β. Η αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών της
Π.Φ.Υ. και των συµβεβληµένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθε-
νείς µε κορωνοϊό COVID-19, ορίζεται στο ποσό των δέκα
(10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και µέχρι του
ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολο-
κλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων (14) ηµερών
παρακολούθησής του.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδοµου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία

9



κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2021, προς τον σκοπό
της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και του περιορι-
σµού της νόσου, οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Ε.Σ.Υ. δύναται να πραγ-
µατοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υ-
πηρεσίες εξ αποστάσεως µε µέσα επικοινωνίας τα οποία
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από
εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας Φροντί-
δας Υγείας, σε ασφαλισµένους και ανασφάλιστους α-
σθενείς µε κορωνοϊό COVID-19 που παραµένουν στην
οικία τους.»

Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 

και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση
προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020
(Α΄ 204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και τη
µετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας,
παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 10
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπι-
κού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 11
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδο-
ου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη µετακίνηση επικουρι-
κού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού,
παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 12
Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων των οικογε-
νειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017
(Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού
ιατρού ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται έως την
31η.3.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεως τους, µε
τους ίδιους όρους.

2. Η µηνιαία αποζηµίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζε-
ται για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως 31.3.2021
σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 13
Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ορισµένου

χρόνου ιατρών για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 24
του ν. 4715/2020 (A΄ 149), ως προς τη διάρκεια των συµ-
βάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ιατρών, παρατείνε-
ται από τη λήξη της έως την 31η.3.2021. 

Άρθρο 14
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία

για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ια-
τρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτα-
κτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 15
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)

Η ισχύς του άρθρου πέµπτου του ν. 4693/2020 (A΄
116), ως προς τις µετακινήσεις του πάσης φύσεως προ-
σωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Φ.Π.Υ.Υ.) παρατείνεται έως την 31η.3.2021. 

Άρθρο 16
Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά-
στηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.3.2021, ο
Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να µετα-
κινεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα, µε δυνατότητα
παράτασης έως και τρεις (3) µήνες ακόµη, ιατρικό, νοση-
λευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μο-
νάδες Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υ-
γειονοµικούς φορείς, για την αντιµετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-
19. Ο ανωτέρω προγραµµατισµός απασχόλησης του
προσωπικού δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη λειτουργία
µιας πλήρους βάρδιας συγκροτηµένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον
αυτή συγχρηµατοδοτείται από επιχειρησιακά προγράµ-
µατα του Ε.Σ.Π.Α..

Άρθρο 17
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας 
µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής 

και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών

Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από
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14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)
και αναριθµήθηκε σε παρ. 10 µε την παρ. 3 του άρθρου 6
του ίδιου νόµου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης προ-
µήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής και συλλογικής προ-
στασίας, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.                                                           

Άρθρο 18
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2021. 

Άρθρο 19
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης

Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής µετουσιωµένης αι-
θυλικής αλκοόλης, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 20
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς
το Υπουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους 

και από τα αζήτητα αποθέµατα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση
από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα 

του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς 
ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), ως
προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υ-
πουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα αζή-
τητα αποθέµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων για χρήση από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά
ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την
παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

Άρθρο 21
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση της

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 75), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως προς
τη µετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέµηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως
την 31η.3.2021.

Άρθρο 22
Ζητήµατα αναγκαστικής διάθεσης χώρων

Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το οποίο α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν.
4693/2020 (Α΄ 116) και το άρθρο 82 του ν. 4745/2020 (Α΄
214), ως προς την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δη-
µόσιο για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας και η ι-
σχύς του οποίου είχε παρατεθεί µε την παρ. 2 του άρ-

θρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

Άρθρο 23
Επίταξη κινητών πραγµάτων, αναλωσίµων και µη, 

για την καταπολέµηση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19

H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76),
ως προς τη δυνατότητα επίταξης κινητών πραγµάτων, α-
ναλωσίµων και µη, για την καταπολέµηση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

Άρθρο 24
Επίταξη σκαφών για τη διακοµιδή ασθενών 

νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86),
ως προς την επίταξη σκαφών για τη διακοµιδή ασθενών
νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως
την 31η.3.2021.

Άρθρο 25
Σύναψη συµβάσεων χρήσης αεροσκαφών 

για τη διενέργεια αεροδιακοµιδών ασθενών - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου 

του ν. 4693/2020

Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
(Α΄116) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι και την 31η.3.2021
σε περιοχές της Χώρας, στις οποίες δεν είναι δυνατή η
κάλυψη των αναγκών αεροδιακοµιδής ή µεταφοράς µε
τα υπάρχοντα τη δεδοµένη χρονική στιγµή εναέρια µέσα
ασθενών, ιδίως αυτών που πάσχουν από κορωνοϊό
COVID-19, για την πληρέστερη και αµεσότερη υγειονο-
µική τους φροντίδα σε νοσοκοµεία της Χώρας δύναται
να τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) Να διατίθενται αεροσκάφη, µέσω ιδιωτικών δωρε-
ών, κατάλληλα διαµορφωµένα για τη διενέργεια αερο-
διακοµιδών. Σε περίπτωση δωρεάς εκ µέρους φυσικών ή
νοµικών προσώπων πάσης φύσεως, το Ελληνικό Δηµό-
σιο βαρύνεται µε την κάλυψη όλων των εξόδων (καύσι-
µης ύλης, παρεπόµενων τελών ή επιβαρύνσεων) για τη
διενέργεια της αεροµεταφοράς.

β) Να τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθει-
ας (Ε.Κ.Α.Β.) κατάλογος των αεροσκαφών, των λοιπών
εναέριων µέσων και των χειριστών τους, που έχουν τη
δυνατότητα να διενεργούν τη µεταφορά δια αέρος α-
σθενών, που νοσούν ιδίως από κορωνοϊό COVID-19, µε
πρόβλεψη αποζηµίωσης χρήσης ή και αµοιβής. Σε περί-
πτωση ύπαρξης περισσοτέρων κατάλληλων προς διε-
νέργεια της αεροδιακοµιδής εναέριων µέσων, κριτήρια
για τη σύναψη µίσθωσης είναι η αµεσότητα στην παροχή
της υπηρεσίας και η χαµηλότερη προσφορά. Το Ε.Κ.Α.Β.
συντάσσει τον σχετικό κατάλογο και έχει την επιµέλεια
της διαρκούς επικαιροποίησής του.

γ) Εφόσον δεν υφίσταται οικειοθελώς διατιθέµενο ι-
διωτικό µέσο για την αεροµεταφορά ασθενών, ιδίως νο-
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σούντων από κορωνοϊό COVID-19, ή εφόσον δεν καλύ-
πτονται οι ανάγκες για τη µεταφορά ασθενών από τα οι-
κειοθελώς διατιθέµενα ιδιωτικά εναέρια µέσα λόγω του
πλήθους και της αυξηµένης συχνότητας περιστατικών α-
εροµεταφοράς ασθενών στη συγκεκριµένη περιοχή, κα-
θώς και του έκτακτου χαρακτήρα τους, δύναται να διε-
νεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υγείας επίταξη ιδιωτικού αεροσκάφους από τα εγγε-
γραµµένα στον κατάλογο κατάλληλων προς αεροδιακο-
µιδή αεροσκαφών. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου
καταβάλλεται αποζηµίωση χρήσης για την επίταξη του ι-
διωτικού αεροσκάφους και την κάλυψη της αµοιβής του
χειριστή του.»

Άρθρο 26
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και παρατά-
θηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄
186), ως προς τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για τις
προµήθειες υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων και µέσων
προστασίας, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86),
ως προς τα ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού
Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται έως την
31η.3.2021. 

Άρθρο 27
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµό-
σιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγµάτων 

σε ιδιωτικούς παρόχους

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς την α-
νάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση
δειγµάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται έως
την 31η.3.2021.

Άρθρο 28
Διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµικές Περιφέρειες
ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19

Το άρθρο δέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής:

«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.3.2021 και ε-
φόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµ-
φάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδι-
κασίες έκτακτης προµήθειας κάθε αναγκαίου υγειονοµι-

κού υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων, κάθε ενδεδειγµέ-
νου µέσου ατοµικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων, εξοπλισµού και αντιδραστηρίων
για την καταπολέµηση της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, µπορούν να διενεργούνται και από τις Υγει-
ονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές
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 συναφές ειδικό ζήτηµα για
την εκ µέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριο-
τήτων αγορών.»

Άρθρο 29
Διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ 
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Το άρθρο ενδέκατο της από 10.8.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

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

Για το χρονικό διάστηµα έως την 31η.3.2021 και εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άµε-
σης κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ιατροτεχνολογικά
προϊόντα από την εξέταση δειγµάτων βιολογικού υλικού
ύποπτων κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19, συµβατών
µε µηχανήµατα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων,
που αποτέλεσαν αντικείµενο δωρεάς προς το Ελληνικό
Δηµόσιο για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-
19, µπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης
προµήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδρα-
στηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορω-
νοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες προµήθειας προϊόντων
του πρώτου εδαφίου µπορούν να διενεργούνται κατά
παρέκκλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί
δηµοσίων συµβάσεων από την ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας Α.Ε.», ή και από τις Υγειονοµικές Περιφέρει-
ες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η
πρόσκληση αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουρ-
γείου Υγείας για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και
δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης
και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συµβατών
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µε τις τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων. Η σύµ-
βαση συνάπτεται µε µοναδικά κριτήρια τη χαµηλότερη
προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων
για την αντιµετώπιση των έκτακτων υγειονοµικών ανα-
γκών.»

Άρθρο 30
Έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.

Το άρθρο πέµπτο της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), αντικαθίσταται ως εξής:

«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 την 31η.3.2021, το Εθνικό Κέ-
ντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµο-
σίων συµβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγο-
ρά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών και
δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης
και διάθεσης ανταλλακτικών οχηµάτων και ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισµού. Η σύµβαση συνάπτεται µε µοναδι-
κά κριτήρια τη χαµηλότερη προσφορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιµετώπιση των έ-
κτακτων αναγκών.»

Άρθρο 31
Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

1. Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) για χρονικό
διάστηµα έως και την 31η.03.2021, εφόσον εξακολουθεί
να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και προς τον σκοπό της άµεσης κάλυψης των
αναγκών για την διενέργεια εξέτασης δειγµάτων βιολο-
γικού υλικού προς διακρίβωση ύποπτων κρουσµάτων κο-
ρωνοϊού COVID-19, δύνανται, για όλα τα επίπεδα των
δοµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.),
που ανήκουν στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους, να
συµβάλλονται, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων ε-
θνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, µε ιδιωτι-
κά εργαστήρια, που λειτουργούν νοµίµως και διατηρούν
σχετική υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό, προκειµέ-
νου να διεξάγεται εργαστηριακός µοριακός έλεγχος
(PCR). Οµοίως, δύνανται να συµβάλλονται µε ιδιωτικές
επιχειρήσεις-εταιρείες µεταφοράς του ληφθέντος βιο-
λογικού υλικού (δείγµατος). 

2. Οι σχετικές δαπάνες για την αποζηµίωση των συµ-
βεβληµένων ως άνω ιδιωτών µε τις Υγειονοµικές Περι-
φέρειες (Y.Πε.) και σε εκτέλεση των συµβατικών όρων,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προµηθειών του
Δηµοσίου, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνο-
νται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολο-
γισµού των Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.Πε.), µε µόνο
παραστατικό το εκδοθέν τιµολόγιο, µετά από σχετική α-

πόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέ-
ρειας.

Άρθρο 32
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

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από
10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 157),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄
177), ως προς τη διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. και την έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, παρα-
τείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 33
Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκοµείων - Παράταση 
ισχύος διάταξης για ρύθµιση ζητηµάτων δαπανών 

των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.

1. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι δαπάνες, που
αφορούν στις υπηρεσίες σίτισης των ασθενών, της καθα-
ριότητας και φύλαξης των χώρων των νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ., που εξακολουθούν να παρέχονται από ιδιωτικά
συνεργεία κατά την περίοδο της πανδηµίας COVID-19,
κατά παρέκκλιση των περί των προµηθειών του Δηµοσί-
ου διατάξεων, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώ-
νονται στους δικαιούχους παρόχους, υπό την προϋπόθε-
ση ότι παραµένουν σταθερές ως προς το ύψος τους όλο
το χρονικό διάστηµα και δεν υπερβαίνουν τις αντίστοι-
χες εγγεγραµµένες πιστώσεις του εγκεκριµένου ετήσι-
ου προϋπολογισµού τους. 

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015
(A΄ 76), ως προς τη νοµιµοποίηση δαπανών για την εξό-
φληση υποχρεώσεων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και
των Υ.Πε., παρατείνεται έως και τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος.

Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων A.E.M.Y. A.E.

Θεωρούνται αναδροµικώς ως νόµιµες οι πάσης φύσε-
ως δαπάνες που καταβλήθηκαν έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος για πραγµατική απασχόληση των εργαζο-
µένων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., που προσλήφθηκαν στα Προα-
ναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(Προ.Κε.Κ.Α.) δυνάµει του άρθρου 99 του ν. 4486/2017
(A΄ 115) και στο Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας (Γ.Ν.Θ.) δυ-
νάµει του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (A΄ 21), εφόσον
τα άνω ποσά καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σχετι-
ζόµενη µε την άνω πραγµατική απασχόληση αυτών, κατά
παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης νόµιµης διάταξης
και ανεξαρτήτως των όρων της σύµβασης εργασίας
τους. 

Άρθρο 35
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς τη διαδικασία
αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκοµεια-
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κού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρ-
µάκων, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.  

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(A΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία χρηµατικών
δωρεών για απευθείας προµήθεια νοσοκοµειακού εξο-
πλισµού για την καταπολέµηση της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), ως προς τη διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον
Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας για την καταπολέ-
µηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

Άρθρο 36
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµατισµού

Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως προς τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµα-
τισµού, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 37
Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων 

στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο
πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 38
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς 

µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανα-
σφάλιστων ασθενών µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελι-
κού σταδίου σε συµβεβληµένες µε τον Εθνικό Οργανι-
σµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  µονάδες αιµοκάθαρ-
σης του ιδιωτικού τοµέα για τη διενέργεια τακτικών αι-
µοκαθάρσεων, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 39
Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτικών 

κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς των προθεσµιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη θεώρηση παραπεµπτι-
κών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 40
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης 

φαρµάκων µέσω του Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020
(Α΄ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών
στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρι-
σης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής
Προέγκρισης, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Κ.Α.Β. 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019 (A΄
161) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Κ.Α.Β. δύναται να συστήνονται Κέντρα Επιχειρήσεων
Υγείας στις έδρες των Παραρτηµάτων του Ε.Κ.Α.Β. µε
τις ίδιες αρµοδιότητες και αντίστοιχη στελέχωση, τα ο-
ποία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρό του.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019 προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Οι ιατροί που στελεχώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεων
Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους,
να συµµετέχουν στις δράσεις του Ειδικού Τµήµατος Ια-
τρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β.. Τα έξοδα
συµµετοχής καλύπτονται από το Ε.Κ.Α.Β. µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του. Για τη συµµετοχή τους
στις ανωτέρω δράσεις οι γιατροί δικαιούνται αποζηµίω-
σης από το Ε.Κ.Α.Β., σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κα-
ταβολής αποζηµίωσης εφηµεριών.»

3. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 33 του ν. 4633/2019,
ως εξής:

«4. Με απόφασή του ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. δύναται
να µεταβιβάζει ή να εκχωρεί τις αρµοδιότητές του, που
αφορούν στη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Επι-
χειρήσεων Υγείας σε Προϊσταµένους Διεύθυνσης ή Τµή-
µατος του Ε.Κ.Α.Β.. Επίσης, δύναται να εξουσιοδοτεί ιε-
ραρχικά υφιστάµενα όργανα να υπογράφουν µε εντολή
του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του ως
προς την λειτουργία του ανωτέρω Τµήµατος.»

3. Στο τέλος της  παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017
(Α΄ 172), αναφορικά µε το Συµβούλιο Κρίσης και Επιλο-
γής ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του
Ε.Κ.Α.Β., προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η θητεία του Συµβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικά
για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. ορίζε-
ται διετής. 
Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης του ιατρικού προ-

σωπικού του Ε.Κ.Α.Β., που εκκρεµούν στα Συµβούλια τα
οποία συγκροτήθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 24 του άρ-
θρου 11 του 
ν. 2889/2001 (Α΄ 37), για θέσεις που έχουν προκηρυ-

χθεί µετά την 1η.1.2018, ολοκληρώνονται από το Συµ-
βούλιο της παρούσας.
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου της πα-

ρούσας γίνεται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται µε την απόφαση συγκρό-
τησής του, µετά από πρόταση του Προέδρου του
Ε.Κ.Α.Β..
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Η παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) κα-
ταργείται.»

Άρθρο 42
Ζητήµατα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων 

Ηµερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση της περ. γ΄ 
της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011

Αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228) ως εξής:

«γ. Οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους
φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και ως εκ τού-
του έχουν εφαρµογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνι-
κές προδιαγραφές, ο απαραίτητος επιστηµονικός και τε-
χνικός εξοπλισµός, η σύνθεση του ιατρικού, νοσηλευτι-
κού και λοιπού προσωπικού, ο κανονισµός εσωτερικής
λειτουργίας, καθώς και οι λεπτοµέρειες για τη διοικητική
και επιστηµονική διεύθυνση των Μ.Η.Ν., το ωράριο λει-
τουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυ-
τές. Για τις Μ.Η.Ν. των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 ορίζο-
νται επιπλέον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την α-
δειοδότηση των µονάδων, τα αρµόδια όργανα για την α-
δειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, η σύν-
θεση και το έργο των επιτροπών ελέγχου, οι διοικητικές
κυρώσεις και τα πρόστιµα, οι ενστάσεις και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Τα αυτοτελή κτίρια ή οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτη-
σίες, στα οποία εγκαθίστανται αυτοτελείς ιδιωτικές
Μ.Η.Ν., πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προ-
διαγραφές που αφορούν σε πολεοδοµικά θέµατα:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Χωροθετούνται, όπως προβλέπεται α-
πό τους όρους δόµησης της περιοχής, σύµφωνα µε το
π.δ. 59/2018. Σε περίπτωση που οι χρήσεις γης δεν υπά-
γονται στο άρθρο 1 του π.δ. 59/2018, όπως ισχύει κατά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, χωροθετού-
νται, όπως προβλέπεται από τους όρους δόµησης της
περιοχής στην οποία βρίσκεται η Μ.Η.Ν. για τις ιδιωτικές
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας - ιατρεία.

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: Στο τµήµα που καταλαµβάνουν, ε-
γκαθίστανται σε χρήση κτιρίου «Γραφεία», σύµφωνα µε
τον κτιριοδοµικό κανονισµό (Δ΄ 59/1989). Σε περίπτωση
εγκατάστασης σε χρήση κτιρίου Υγεία-Πρόνοια, πληρού-
νται όλες οι τεχνικές πολεοδοµικές προδιαγραφές της
χρήσης κτιρίου «Γραφεία». Σε περίπτωση αυθαίρετης
αλλαγής χρήσης κτιρίου και κατασκευής εφαρµόζεται ο
ν. 4495/2017.

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται έως τις
31.12.2021 να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση
ατόµων µειωµένης κινητικότητας σε εφαρµογή των δια-
τάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδοµικού Κα-
νονισµού (ν. 4067/2012).

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
• Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν.Ο.Κ.) -

ν. 4067/2012 (Α΄ 79) - άρθρο 23.
• Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Δ΄ 59/1989) - χρήση κτι-

ρίου «γραφεία».
• Ν. 4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.
• Νοµοθεσία πυροπροστασίας: Εφαρµόζονται οι δια-

τάξεις της κατηγορίας «γραφεία» του εφαρµοστέου για
κάθε κτίριο ή τµήµα κτιρίου, στο οποίο λειτουργεί η
Μ.Η.Ν., Κανονισµού Πυροπροστασίας (π.δ. 71/1988, Α΄

59 και π.δ. 41/2018, Α΄ 80). Κάθε αντίθετη διάταξη των
Κανονισµών Πυροπροστασίας καταργείται.
Οι ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς Μ.Η.Ν. είτε ανα-

πτύσσουν µια είτε περισσότερες ειδικότητες, ανεξάρτη-
τα από την αρχή από την οποία έχουν αδειοδοτηθεί, υ-
ποχρεούνται να προσαρµοσθούν στις παρούσες διατά-
ξεις έως τις 31.12.2021. Σε περίπτωση που έως τις
31.12.2021 δεν έχουν δηµοσιευθεί οι απαραίτητες για τη
λειτουργία τους υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 7,
υποχρεούνται να προσαρµοσθούν στις παρούσες διατά-
ξεις εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων. Εάν οι προθε-
σµίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, η λειτουργία τους
διακόπτεται. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών,
µετά από έλεγχο της Επιτροπής του άρθρου 4 του π.δ.
247/1991 (Α΄ 93), υποχρεούνται σε επανεξέταση και έκ-
δοση νέων βεβαιώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και
των προδιαγραφών των ανωτέρω υπουργικών αποφάσε-
ων.

Οι ως άνω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθ-
µισης.»

Άρθρο 43
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ενωσης 
Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

Οι αµέσως προσεχείς από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης
της Ε.Ν.Ε. θα διεξαχθούν µέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.
Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών παρατείνεται η θητεία
των ήδη υπηρετούντων οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε..

Άρθρο 44
Υποχρεώσεις φαρµακοποιών

Ειδικά για το έτος 2020, η υποχρέωση της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ως προς την υπο-
χρέωση των φαρµακοποιών να αποστέλλουν στο τέλος
κάθε έτους στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ-
ρειας κατάσταση µε ναρκωτικά φάρµακα, παρατείνεται
έως και την 31η.3.2021.

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Στην περ. ζ΄ της παρ. 9 του άρθρου 22 του
ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:

«Τα τιµολόγια δύνανται να συνοδεύονται και µε αντί-
γραφα των ανωτέρω δελτίων αποστολής, τα οποία φέ-
ρουν πρωτότυπη υπογραφή του ιδιώτη φαρµακοποιού. Η
ισχύς του προηγούµενου εδαφίου άρχεται από
31.1.2020.» 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την
31η.3.2021, µηνιαίες ή επαναλαµβανόµενες γνωµατεύ-
σεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς (επα-
ναλαµβανόµενες) χορηγούµενες παροχές του άρθρου
53 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανανεώνονται µετά από τη λήξη τους και α-
πό ιατρούς ειδικότητας Πνευµονολογίας, Παιδιατρικής,
παθολογίας, Γενικής ιατρικής και καρδιολογίας δηµόσιου
ή ιδιωτικού τοµέα.
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3. Προστίθεται περ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4652/2020 (A΄ 9) ως εξής:

«γ) Με κοινή απόφαση των Yπουργών Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υ-
γείας, ρυθµίζονται οι όροι της ιατροφαρµακευτικής και
νοσοκοµειακής κάλυψης, καθώς και τα σχετικά δικαιώ-
µατα και απαιτούµενα έγγραφα ή δικαιολογητικά για την
κοινωνική ασφάλιση των πολιτών του Ηνωµένου Βασι-
λείου και των µελών των οικογενειών τους, οι δικαιού-
χοι, το εύρος των παροχών ασθενείας και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 46
Τακτοποίηση υπολοίπου ηµερών κανονικής αδείας
προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υγείας και των εποπτευόµενων φορέων - Δυνατότητα
υπέρβασης σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι υπόλοιπες η-
µέρες κανονικής άδειας ετών 2019 και 2020 των υπαλ-
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
και των εποπτευοµένων αυτού φορέων, που δεν χορηγή-
θηκαν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
µεταφέρονται και χορηγούνται κατά το έτος 2021.

2. Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017
(Α΄ 172) τροποποιείται ως εξής: 
γ) Για την εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων και

µονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., για την αντιµετώπιση εκτά-
κτων αναγκών από τη  διάδοση του κορωνοϊού COVID-
19 και µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων προ-
σλήψεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η δυνατότητα υ-
πέρβασης του σαρανταοκταώρου υφίσταται έως τις
30.11.2022.»

Άρθρο 47
Απαιτούµενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης 
θέσεων συνεργατών στο γραφείο του Διοικητή 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 3 
του άρθρου 21 του ν. 3918/2011

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Συστήνονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τέσσερις (4) θέσεις
ειδικών συµβούλων - συνεργατών και µία (1) θέση δηµο-
σιογράφου για την κάλυψη των αναγκών του Διοικητή.
Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτα-
του εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τεχνολογικού εκπαιδευ-
τικού ιδρύµατος ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής. Οι ως
άνω θέσεις καλύπτονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), µε την
επιφύλαξη ότι οι θέσεις που αντιστοιχούν σε µετακλη-
τούς δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι απο-
σπάσεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του
ν. 4622/2019  διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κεί-
µενων διατάξεων, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Υγείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πλήρωση των θέσεων της
περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 διε-
νεργείται µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών
συµβούλων - συνεργατών της παρούσας.»

Άρθρο 48
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση

1. Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) συγκαταλέγονται και οι
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση.

2. Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που επιτρέπεται να
λειτουργούν από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
2716/1999, συγκαταλέγονται και οι Μονάδες Έγκαιρης
Παρέµβασης στην Ψύχωση.

3. Μετά το άρθρο 12 του ν. 2716/1999, προστίθεται άρ-
θρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση

1. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση
παρέχουν σε άτοµα µε πρώτο επεισόδιο ψυχωτικής δια-
ταραχής και για καθορισµένο χρονικό διάστηµα, υπηρε-
σίες έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής παρέµβασης,
παρακολούθησης, ατοµικής υποστήριξης, αποκατάστα-
σης, οικογενειακής στήριξης και πρόληψης των ψυχωτι-
κών διαταραχών ή ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας
στην κοινότητα ή και κατ’ οίκον, στα όρια του Τοµέα Ψυ-
χικής Υγείας, στο πλαίσιο της δικτύωσής τους µε τις λοι-
πές µονάδες ψυχικής υγείας του Τοµέα Ψυχικής Υγείας
και τις λοιπές υπηρεσίες υγείας της περιοχής, µε ιδιαίτε-
ρη έµφαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, και τη
συνεργασία µε άλλους φορείς και υπηρεσίες της κοινό-
τητας.

2. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση
συστήνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιων Υπουργών, έπειτα από γνώµη του οικείου Πε-
ριφερειακού Διατοµεακού Συµβουλίου, η οποία παρέχε-
ται εντός δύο (2) εβδοµάδων από την κατάθεση σχετι-
κού ερωτήµατος εκ µέρους του Υπουργού Υγείας. Οι
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση συστήνο-
νται ως οργανικές µονάδες των νοσοκοµείων του ν.δ.
2592/1953 (Α΄ 254), των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υ-
γείας της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος και των Κοι-
νοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
του άρθρου 67 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών ψυχικής υγείας ενός ή περισσότε-
ρων Τοµέων Ψυχικής Υγείας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσω-
τερικών, ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειακού
Διατοµεακού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται εντός δύο
(2) εβδοµάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήµατος
εκ µέρους του Υπουργού Υγείας, δύνανται να µετατρέ-
πονται ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας της
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, εκτός των Κινη-
τών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σε Μονάδες Έγκαιρης
Παρέµβασης στην Ψύχωση. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό γνώµη του οικείου Περιφερειακού Διατοµεακού Συµ-
βουλίου και της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ.,
οι οποίες παρέχονται εντός δύο (2) εβδοµάδων από την
κατάθεση σχετικού ερωτήµατος εκ µέρους του Υπουρ-
γού Υγείας, καθώς και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου
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του οικείου Α.Ε.Ι., είναι δυνατή η ίδρυση και εγκατάστα-
ση Μονάδων Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση στις
Ψυχιατρικές Κλινικές των Α.Ε.Ι., που λειτουργούν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 28Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους, καθώς και η µε-
τατροπή µονάδων ή υπηρεσιών των Κλινικών αυτών σε
Μονάδες Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κα-
τά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται ο
τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που αφορά στη σύσταση και λειτουργία
των Μονάδων Έγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση.»

Άρθρο 49
Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης - Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του ν. 2716/1999

Το άρθρο 8 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 8
Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης

1. Τα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης µπορεί να
είναι Κέντρα Ηµέρας, Νοσοκοµεία Ηµέρας και Κέντρα
Παρέµβασης στην Κρίση για ενήλικες, Παιδιά ή Εφή-
βους. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση  συναρµοδί-
ου Υπουργού, µετά από πρόταση των αντίστοιχων Τοµε-
ακών Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλί-
κων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) και Τοµεακών Επιστηµονικών Επι-
τροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
(Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), ορίζονται τα τµήµατα, οι Μονάδες ή
οι υπηρεσίες των αποκεντρωµένων µονάδων των Γενι-
κών Νοσοκοµείων, των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, των
Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, των Ερευνητικών Πανε-
πιστηµιακών Ινστιτούτων Ψυχικής Υγείας και των Κλινι-
κών ή Μονάδων Τµηµάτων ή Σχολών Επιστηµών Υγείας
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έ-
χουν ως αντικείµενο την ψυχική υγεία, οι οποίες λει-
τουργούν ως Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσω-
τερικών, µετά από πρόταση της αντίστοιχης
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., µετατρέπονται τµήµα
ή τµήµατα ή υπηρεσίες των αποκεντρωµένων µονάδων
των νοσοκοµείων και Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων του ν.δ.
2592/1953 (Α΄ 254) και του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), σε Κέ-
ντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υγείας, µετά από γνώµη της αντί-
στοιχης Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και της οικείας
Ιατρικής Σχολής, µετατρέπονται τµήµα ή τµήµατα ή µο-
νάδες των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων
Ψυχικής Υγείας και των Κλινικών ή Μονάδων Τµηµάτων
ή Σχολών Επιστηµών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αντικείµενο την
ψυχική υγεία, σε Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρ-
µόδιων Υπουργών, δύναται να συστήνονται Κέντρα Ηµέ-
ρας από Σχολές ή Τµήµατα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-

δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που διεξάγουν έρευνα και παρεµβαί-
νουν σε ζητήµατα ψυχικής υγείας των φοιτητών. Η ως ά-
νω απόφαση εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Συγκλή-
του του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώµη του αρµόδιου Περιφε-
ρειακού Διατοµεακού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται ε-
ντός δύο (2) εβδοµάδων από την κατάθεση σχετικού ε-
ρωτήµατος εκ µέρους του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ή του Υπουργού Υγείας. Η οικονοµική διαχεί-
ριση της χρηµατοδότησης των Κέντρων αυτών πραγµα-
τοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων που
διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κα-
τά περίπτωση συναρµοδίου Υπουργού ορίζονται ο τρό-
πος οργάνωσης και λειτουργίας, οι προϋποθέσεις και οι
όροι, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµο-
γή του παρόντος.»

Άρθρο 50
Ζητήµατα Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας -
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999

Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της υποπερ. γγγ΄ της περ.
β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός προσώπων για τη
στελέχωση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα µε κύρος και εµπει-
ρία στην ψυχική υγεία από τους αντίστοιχους Το.Ψ.Υ.Ε.
και Το.Ψ.Υ.Π.Ε., ώστε να συµπληρώνεται τουλάχιστον η
απαρτία της εκάστοτε Επιτροπής.

Πρόεδρος της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
εκλέγεται, µε τον αναπληρωτή του, από τα µέλη των α-
ντίστοιχων επιτροπών, ένας από τους εκλεγµένους ψυ-
χιάτρους ή παιδοψυχιάτρους, αντιστοίχως. Εφόσον αυ-
τό δεν καταστεί δυνατό, για οποιονδήποτε λόγο, και ι-
δίως εάν στην Επιτροπή δεν υπάρχουν αιρετά µέλη, λό-
γω µη διεκπεραίωσης της εκλογικής διαδικασίας της υ-
ποπερ. δδ΄ της περ. α΄ και της υποπερ. εε΄ της περ. β΄,
ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Πρόεδρο και τον αναπλη-
ρωτή του από τους διορισµένους ψυχιάτρους και παιδο-
ψυχιάτρους, αντίστοιχα.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καθίσταται δυνατή η

συγκρότηση της εκάστοτε Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. ή
Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οι αρµοδιότητές της ασκούνται από α-
ντίστοιχη Επιτροπή όµορου Το.Ψ.Υ., έπειτα από σχετική
απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση, οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από το οικείο Περι-
φερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο, έπειτα από σχετική α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 51
Αδειοδότηση και διάθεση εµβολίων 

κατά του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα

1. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 30η.6.2021 και
προς τον σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, εµβόλια για τα οποία η Ελλάδα συµ-
µετέχει στον κοινό µηχανισµό προµηθειών εµβολίων κα-
τά του κορωνοϊού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τους από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΑ), σύµφωνα µε τη
διαδικασία του Κανονισµού ΕΚ 726/2004 του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης
άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που προ-
ορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και
για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων, δύ-
νανται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα και να διατίθενται
αποκλειστικά και µόνο µε επιµέλεια των αρχών του άρ-
θρου 4 προς τον σκοπό του εµβολιασµού των πολιτών,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται
µετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων
(ΕΟΦ), εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφα-
λούς κυκλοφορίας των εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19 στην Ελλάδα, µε επιµέλεια και υπό τον συντο-
νισµό των αρχών του άρθρου 4 και η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις διάθεσής τους στα εµβολιαστικά κέντρα
προς κάλυψη των αναγκών εµβολιασµού των πολιτών. 

Άρθρο 52
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος τίθεται σε ισχύ Ε-
θνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19. Τα εµβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό Πρό-
γραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να
έχουν λάβει προηγούµενη άδεια ή έγκριση κυκλοφορίας
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων και β) να υ-
πάρχει θετική εισήγηση ένταξής τους στο Εθνικό Πρό-
γραµµα Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 α-
πό την Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υ-
πουργείου Υγείας. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών ορίζονται τα κριτή-
ρια προτεραιοποίησης των πολιτών που προσέρχονται
προς εµβολιασµό και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εµβολιαστική διαδικασία. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα
εµβολιαστικά κέντρα της Χώρας στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19, προστίθενται νέα εµβολιαστικά κέντρα στα ή-
δη υφιστάµενα και ανατίθενται αρµοδιότητες εµβολια-
σµού σε δοµές δηµόσιας υγείας, όπως δοµές Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκοµεία, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας στελεχώνο-
νται τα εµβολιαστικά κέντρα από νοσηλευτές κατηγο-
ρίες ΠΕ και ΤΕ και επισκέπτες υγείας, ιατρικό προσωπι-
κό, καθώς και βοηθητικό προσωπικό µε µετακίνηση προ-
σωπικού από δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. 

4. Στους πολίτες που προσέρχονται σε εµβολιαστικό
κέντρο χορηγείται ιατρική εντολή από τον επιβλέποντα
ιατρό, που υπογράφεται και από τον εµβολιαζόµενο, α-
φού προηγουµένως ληφθεί σύντοµο ιατρικό ιστορικό για
τη διενέργεια του εµβολιασµού, και εκδίδεται εντός της
ίδιας ηµέρας συνταγή στο σύστηµα ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης. 

5. Οι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της παρ. 2,που
διενεργούν τους εµβολιασµούς, έχουν δικαίωµα κατα-
χώρισης των στοιχείων των εµβολιασθέντων στο Εθνικό

Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού CΟVID-19. 

Άρθρο 53
Διαδικασία προµήθειας εµβολίων κατά του κορωνοϊού

COVID-19 για τις ανάγκες της Χώρας - Τριµελής
Επιτροπή Διαχείρισης Προµηθειών του Εθνικού 

Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19

1. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 30η.6.2021 και
προς τον σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Υγείας δύναται να
προµηθεύεται τα εµβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό
Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-
19, αποκλειστικά και µόνο: α) µέσω του ενιαίου µηχανι-
σµού στήριξης έκτακτης ανάγκης µε αντικείµενο την
προµήθεια εµβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση επαρκών απο-
θεµάτων µε εφαρµογή του αλγορίθµου επιµερισµού πο-
σοτήτων µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης αναλογικά προς τον πληθυσµό των πολιτών κάθε
κράτους - µέλους (pro rata allocation) και β) µε απευθείας
προµήθεια κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγµά-
τευσης µε παραγωγό φαρµακευτική εταιρεία ενόψει της
άµεσης και επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δηµό-
σιας υγείας προς αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊ-
ού COVID-19.

2. Η προµήθεια των εµβολίων σύµφωνα µε την περ. β)
της παρ. 1 και η σύναψη της σχετικής σύµβασης διενερ-
γείται µέσω της ανώνυµης εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρµα-
κευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ), µετά από
πρόσκληση κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγ-
µάτευσης της περ. γ΄ της της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147) σε τουλάχιστον δύο (2) εταιρείες
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.
1. 

3. Για την εξασφάλιση επαρκών αποθεµάτων εµβολίων
της παρ. 1 και την ταχύτερη δυνατή διάθεσή τους στη
χώρα µας προς ένταξη στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολια-
σµών κατά του κορωνοϊού COVID-19, συστήνεται Τριµε-
λής Επιτροπή Διαχείρισης Προµηθειών του Εθνικού Προ-
γράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-
19. 

4. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό
Υγείας, τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας και τον
Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), και
είναι αρµόδια για: 
α) τη λήψη απόφασης για την προµήθεια εµβολίων

σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1, β) τη χορήγηση ε-
ντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά εµβολίων µε τη δια-
δικασία της περ. β) της παρ. 1, γ) την εποπτεία της διαδι-
κασίας προµήθειας και επαρκούς εφοδιαστικής κάλυψης
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών, δ) την υποβο-
λή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για τη προµή-
θεια εµβολίων µέσω του Μηχανισµού Παγκόσµιας Πρό-
σβασης σε εµβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 (CO-
VAΧ INITIATIVE), ε) τη λήψη απόφασης διάθεσης του
πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων της παρ. 1 σε
τρίτα κράτη και στ) την εισήγηση διενέργειας δωρεών µε
σχετική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών στο πλαίσιο
της Παγκόσµιας Συµµαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιή-
σεις (GAVI). 
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Άρθρο 54
Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εµβολίων 

στα εµβολιαστικά κέντρα – Σύστηµα Διαχείρισης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εµβολίων
κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Ο συντονισµός, ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσί-
δας και η διαχείριση των εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19, κατά την αποθήκευση, τη µεταφορά και την
παράδοση των εµβολίων στα εµβολιαστικά κέντρα, συνι-
στά αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ει-
δικότερα των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάµεων. Στον συντονισµό του πρώτου εδαφίου
δεν συµπεριλαµβάνεται η αρµοδιότητα φυσικής ασφά-
λειας προσωπικού ή πραγµάτων, η οποία ασκείται από τα
Σώµατα Ασφαλείας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 συστήνε-
ται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σύστηµα
Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εµβολίων κατά του
κορωνοϊού COVID-19. Το Σύστηµα δύναται να διαλει-
τουργεί µε τα συστήµατα διαχείρισης φαρµακευτικών α-
ποθηκών και ιδιωτικών εταιρειών µεταφορών φαρµάκων
και να ανταλλάσσει στοιχεία σχετικά µε τη διακίνηση και
αποθήκευση των εµβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-
19 στα σηµεία αποθήκευσης και στα εµβολιαστικά κέ-
ντρα.

3. Το Σύστηµα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετι-
κά µε τον ανεφοδιασµό των εµβολιαστικών κέντρων από
τα σηµεία αποθήκευσης, λαµβάνοντας υπόψη τα αποθέ-
µατα των αποθηκών σε εµβόλια, το χρονοδιάγραµµα α-
νεφοδιασµού των αποθηκών, τις ανάγκες των εµβολια-
στικών κέντρων, το ιστορικό προσέλευσης των πολιτών
στα εµβολιαστικά κέντρα, τις παραµέτρους αποθήκευ-
σης, διακίνησης και συντήρησης των εµβολίων κατά του
κορωνοϊού COVID-19, τη διαθεσιµότητα του στόλου ο-
χηµάτων των εταιρειών µεταφοράς των εµβολίων, κα-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος. 

4. Τα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, Προστασίας του Πο-
λίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύ-
νανται να διαθέτουν προσωπικό τους και το προσωπικό
οποιουδήποτε εποπτευόµενου φορέα τους για τον συ-
ντονισµό και τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας των
εµβολίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής
διάταξης, µε απόφαση ανάθεσης καθηκόντων από το αρ-
µόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου, χωρίς
δυνατότητα παράλληλης άσκησης καθηκόντων. Ειδικά
για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας η διάθεση του προσω-
πικού γίνεται µε διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άµυνας. 

5. Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυ-
νας, Υγείας, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και οι εποπτευόµενοι από αυτά
φορείς παρέχουν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και
στα Γενικά Επιτελεία κάθε αναγκαία συνδροµή για την υ-
λοποίηση των σκοπών του παρόντος.

6. Για χρονικό διάστηµα µέχρι την 30η.6.2021 προς
τον σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Ά-
µυνας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Υποδοµών και
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, δύναται να εξειδικεύονται τα ζη-

τήµατα λειτουργίας του Συστήµατος Διαχείρισης Εφο-
διαστικής Αλυσίδας Εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19, η διαδικασία και οι όροι ασφαλούς αποθήκευ-
σης, η διαδικασία και ο τρόπος προγραµµατισµού των α-
ναγκαίων ποσοτήτων προς µεταφορά και διάθεση των
εµβολίων στα εµβολιαστικά κέντρα ανάλογα µε τον προ-
γραµµατισµό των εµβολιασµών, ο τρόπος µεταφοράς και
διάθεσής τους από µεταφορείς στα εµβολιαστικά κέ-
ντρα, ο τρόπος και η διαδικασία µεταφοράς σε περιοχές
όπου δεν υφίσταται σταθερή µεταφορική σύνδεση µε τη
συνδροµή των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Α-
σφαλείας, η διαδικασία εξασφάλισης επαρκών αποθεµά-
των και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο 55
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 

Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Συστήνεται και λειτουργεί στην εταιρεία µε την ε-
πωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) Εθνικό Μητρώο Εµβο-
λιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο αποτε-
λεί υποµητρώο του Εθνικού Μητρώου Εµβολιασµών, µε
αντικείµενο την ακριβή καταγραφή των εµβολιασµών κα-
τά του κορωνοϊού COVID-19. Οι εµβολιασµοί διενεργού-
νται σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στον γενικό πληθυσµό
της χώρας βάσει κριτηρίων που καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας µετά από γνωµοδότηση της Ε-
θνικής Επιτροπής Εµβολιασµών, προς τον σκοπό της
προάσπισης του δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας, της διαµόρφωσης πολιτικών υγείας µε
στόχο τη βελτίωση της εµβολιαστικής κάλυψης του πλη-
θυσµού και των δεικτών έγκαιρου εµβολιασµού του πλη-
θυσµού, την καταπολέµηση της νόσου και τη φαρµακοε-
παγρύπνηση.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του ανωτέρω Μητρώου ο-
ρίζεται το Υπουργείο Υγείας. Κατά τη σύσταση και τη
λειτουργία του Μητρώου, το Υπουργείο Υγείας, ως υ-
πεύθυνος επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των
δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ε-
νωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία
Δεδοµένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α΄137).

3. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαρια-
σµό του Υπουργείου Υγείας, την επεξεργασία των δεδο-
µένων που καταχωρίζονται στο ανωτέρω Μητρώο. Προς
τον σκοπό αυτό, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εφαρµογή της περ.
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαµβάνει τον
τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποίηση, την οργάνωση της
µετάπτωσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
άλλων δεδοµένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συν-
θήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευ-
τικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε
άλλο θέµα, που αφορά στην οµαλή λειτουργία του Μη-
τρώου, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Τα δεδοµένα, προσωπικά ή µη, που καταχωρίζονται
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στο ανωτέρω Μητρώο, συλλέγονται, τηρούνται και τυγ-
χάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους
αναφερόµενους στην παρ. 1 σκοπούς και µε την τήρηση
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων.

5. Δηµιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρµα Έκδοσης
Βεβαίωσης Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-
19, η οποία λειτουργεί µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μετά τη διενέρ-
γεια εµβολιασµού, κάθε πολίτης µπορεί να αιτηθεί την
έκδοση βεβαίωσης εµβολιασµού, η οποία εµπεριέχει το
όνοµα, το επώνυµο, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Α-
σφάλισης (ΑΜΚΑ), την ηµεροµηνία εµβολιασµού, το εµ-
βολιαστικό κέντρο ή τη δοµή όπου διενεργήθηκε ο εµβο-
λιασµός και τον τύπο του εµβολίου. Τα στοιχεία αντλού-
νται από το Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του κο-
ρωνοϊού CΟVID-19. Η είσοδος των φυσικών προσώπων
– χρηστών στην Πλατφόρµα πραγµατοποιείται κατόπιν
προηγούµενης αυθεντικοποίησής τους µε την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του
ν. 4727/2020 (Α΄184). Κάθε πολίτης µπορεί να αιτείται
την έκδοση βεβαίωσης εµβολιασµού και µέσω των Κέ-
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθµίζονται ειδικό-
τερα τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα για: α) τη λειτουρ-
γία του Μητρώου µε βάση τους ειδικότερους σκοπούς
του, β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επε-
ξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που καταχωρίζονται
σε αυτό και την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδο-
µένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνικών α-
νωνυµοποίησης, ψευδωνυµοποίησης και κρυπτογράφη-
σης, γ) την άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων
των δεδοµένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από
τους αποδέκτες, δ) τους ακριβείς όρους της διάθεσης
συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. Με όµοια απόφαση δύνανται να ρυθµίζονται οι α-
παιτούµενες διαλειτουργικότητες, η διαδικασία της αυ-
θεντικοποίησης, τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφο-
νται στη βεβαίωση και τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτοµε-
ρειακά θέµατα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας. 

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6, εφαρ-
µόζεται αναλογικά η υπ’ αρ. 6677/30.10.2020 απόφαση
του Υπουργού Υγείας (Β΄ 4792), ως προς τα ζητήµατα
του καθορισµού των ειδικότερων υποχρεώσεων που α-
ναλαµβάνει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργα-
σία του προσδιορισµού των χρηστών του Μητρώου, των
δικαιωµάτων αυτών και των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και της
διαχείρισης και εποπτείας του Μητρώου.

Άρθρο 56
Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµένων 

κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Δηµιουργείται Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολια-
ζοµένων κατά του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο σχε-
διάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δη-

µόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), το οποίο τηρείται στο Κυ-
βερνητικό Νέφος (GCloud) της ΓΓΠΣΔΔ του άρθρου 85
του ν. 4727/2020 (Α΄184). Το ανωτέρω Σύστηµα έχει ως
σκοπό, αφενός την υλοποίηση της σειράς προτεραιότη-
τας των πολιτών στη διαδικασία του εµβολιασµού, όπως
αυτή έχει καθορισθεί σύµφωνα µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Εµ-
βολιασµών βάσει επιδηµιολογικών και δηµογραφικών
δεδοµένων, καθώς και δεδοµένων που σχετίζονται µε το
είδος απασχόλησης, και αφετέρου τον προγραµµατισµό,
ως προς τον τόπο και χρόνο των προτεινόµενων συνε-
δριών εµβολιασµού. 

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σύστηµα
συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία, όπως όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο, µητρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, ΑΜΚΑ
και στοιχεία επικοινωνίας, ανάλογα µε τα κριτήρια και
την κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολια-
σµών από µητρώα και πληροφοριακά συστήµατα του δη-
µοσίου τοµέα και από τα στοιχεία που αποστέλλονται α-
πό το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισµό Δη-
µόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειµένου να προσδιορισθούν
τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σταδιακά στις ο-
µάδες προς εµβολιασµό. Τα µητρώα από τα οποία α-
ντλούνται τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου είναι ιδίως:
α) το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµο-
σίου, β) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, γ) το Πληροφοριακό Σύστηµα Εργάνη του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δ) το Φορο-
λογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσιών Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε), ε) το Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας και το Σύστηµα Ηλεκτρονικης Συνταγογραφισης
και στ) το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.. 

3. Τα στοιχεία που συλλέγονται σύµφωνα µε την παρ.
2 διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στη Γενική Γραµµα-
τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης,
τηρουµένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
µέτρων, προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία της
παρ. 2 διαγράφονται εντός ενός (1) µηνός από τη διε-
νέργεια της δεύτερης συνεδρίας εµβολιασµού και σε κά-
θε περίπτωση για τα πρόσωπα που δεν επιβεβαίωσαν ή
δεν προσήλθαν στη συνεδρία εµβολιασµού µέχρι την
30η.6.2021 .

4.  Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος τα α-
νωτέρω µητρώα και πληροφοριακά συστήµατα του δηµο-
σίου τοµέα, οφείλουν να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα
που υπάρχουν σε  αυτά για τον προσδιορισµό των προ-
σώπων που εντάσσονται σταδιακά σε οµάδες πληθυ-
σµού προς εµβολιασµό, καθώς και για την ενηµέρωσή
αυτών ως προς τη διαδικασία του εµβολιασµού τους.  

5. Η κατάρτιση των καταλόγων των προσώπων που ε-
πιθυµούν να ενταχθούν σε οµάδες προς εµβολιασµό
πραγµατοποιείται ως εξής: 
α) Ως προς το υγειονοµικό και βοηθητικό προσωπικό

δηµόσιων δοµών υγείας και τους απασχολούµενους σε
κοινωνικές υπηρεσίες µε συλλογή των δεδοµένων που
περιλαµβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού
του Ελληνικού Δηµοσίου και των στοιχείων που συλλέ-
γονται και αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας για
τον σκοπό της κατάρτισης των καταλόγων και της εξα-
σφάλισης της επάρκειας των εµβολίων. 
β) Ως προς το υγειονοµικό και βοηθητικό προσωπικό ι-

διωτικών δοµών υγείας µε συλλογή των δεδοµένων που
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περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και των στοιχείων που συλλέγονται µε τη συνδροµή των
κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργείων και αποστέλλο-
νται από το Υπουργείο Υγείας για τον σκοπό της κατάρ-
τισης των καταλόγων και της εξασφάλισης της επάρκει-
ας των εµβολίων. 
γ) Ως προς το προσωπικό και τους απασχολούµενους

σε δοµές φροντίδας χρονίως πασχόντων, σε κέντρα α-
ποκατάστασης, σε οίκους ευγηρίας, καθώς και στα Κέ-
ντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), στις ανοιχτές
δοµές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δοµή και
χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
µε συλλογή των δεδοµένων µε τη συνδροµή των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργείων και των στοιχείων που
αποστέλλονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. µετά από δήλωση των
υπευθύνων των δοµών για τον σκοπό της κατάρτισης
των καταλόγων και της εξασφάλισης της επάρκειας των
εµβολίων. 
δ) Ως προς τις λοιπές οµάδες του πληθυσµού, που ε-

ντάσσονται σταδιακά στον προγραµµατισµό των συνε-
δριών εµβολιασµού βάσει ηλικιακών κριτηρίων µε συλ-
λογή των δεδοµένων από το Σύστηµα της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α., εφόσον έ-
χουν εγγραφεί στην ψηφιακή υπηρεσία της άϋλης συ-
νταγογράφησης, σε διαφορετική περίπτωση από το Φο-
ρολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων (ΑΑΔΕ) και το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. 
ε) Ως προς τους λήπτες της υπηρεσίας «Βοήθεια στο

σπίτι» µε συλλογή των δεδοµένων από τους οικείους δή-
µους και διαβίβαση των στοιχείων στον Ε.Ο.Δ.Υ. ή τα εγ-
γύτερα εµβολιαστικά κέντρα για τη διενέργεια των εµ-
βολιασµών.

Άρθρο 57
Δηµιουργία Συστήµατος και Πλατφόρµας 
Διαχείρισης Συνεδριών Εµβολιασµού 

κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Δηµιουργείται Σύστηµα προγραµµατισµού συνε-
δριών εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, το ο-
ποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και επο-
πτεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. µε σκοπό τον προκαθορισµό της η-
µεροµηνίας εµβολιασµού των προσώπων που έχουν εγ-
γραφεί στο Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµέ-
νων κατά του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6. Το Σύστηµα προγραµµατισµού συνεδριών εµβο-
λιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται µε
το Σύστηµα Προτεραιοποίησης Εµβολιαζοµένων κατά
του κορωνοϊού COVID-19 από το οποίο αντλεί τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για τον προκαθορισµό της συνε-
δρίας εµβολιασµού, καθώς και µε το Εθνικό Μητρώο Εµ-
βολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19, στο οποίο α-
ποστέλλει τα στοιχεία των προσώπων που εµβολιάστη-
καν, την ηµεροµηνία εµβολιασµού, το είδος του εµβολί-
ου, τον επιβλέποντα ιατρό του εµβολιαστικού κέντρου ή
τον συµβεβληµένο ιατρό των δοµών και το εµβολιαστικό
κέντρο ή τη δοµή.

2. Δηµιουργείται ηλεκτρονική Πλατφόρµα Διαχείρισης
Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
που λειτουργεί µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δη-
µόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) µε σκοπό την οριστικο-
ποίηση του προγραµµατισµού των εµβολιασµών. Μέσω

της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας τα φυσικά πρόσωπα,
που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εµβο-
λιασµών, δύνανται να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιµότητά
τους ως προς την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εµβο-
λιασµού ή να επιλέγουν, σε περίπτωση έλλειψης διαθε-
σιµότητας εκ µέρους τους, διαφορετική διαθέσιµη στο
σύστηµα ηµεροµηνία, καταχωρίζοντας τα στοιχεία επι-
κοινωνίας τους και τον Α.Μ.Κ.Α. τους. Σε περίπτωση που
τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου δεν έχουν λάβει ενη-
µέρωση για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εµβολια-
σµού τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον ορι-
σµό ηµεροµηνίας εµβολιασµού σε ειδική εφαρµογή ε-
ντός της Πλατφόρµας, η οποία εξετάζεται εντός ευλό-
γου χρονικού διαστήµατος από αρµόδια Επιτροπή του Υ-
πουργείου Υγείας, και ενηµερώνει τον αιτούντα ως προς
την αποδοχή ή µη της αίτησης µε µέσα ΤΠΕ. Η είσοδος
των φυσικών προσώπων – χρηστών στην Πλατφόρµα
πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης αυθεντικοποί-
ησής τους µε τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’
του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α΄184).

3. Κάθε πρόσωπο δύναται να ενηµερωθεί και να επιβε-
βαιώσει την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία εµβολια-
σµού του και σε φαρµακείο ή σε ΚΕΠ, όπως επίσης και
να επιλέξει, σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιµότητας εκ
µέρους του, διαφορετική ηµεροµηνία και ώρα µε βάση
την εκάστοτε διαθεσιµότητα στο Σύστηµα της παρ. 1.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προβλέπεται η
σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Αιτή-
σεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων µε φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο και γνω-
στοποίησης του αποτελέσµατος αυτών στον αιτούντα.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθµίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήµατα για τη
λειτουργία του Συστήµατος και της Πλατφόρµας, η δια-
δικασία επιβεβαίωσης της προγραµµατισµένης συνε-
δρίας, οι απαιτούµενες διασυνδέσεις του Συστήµατος
και της Πλατφόρµας µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα,
η διαδικασία αυθεντικοποίησης, οι λεπτοµέρειες της δια-
δικασίας που ακολουθείται στα ΚΕΠ και στα φαρµακεία
καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια.

Άρθρο 58
Διενέργεια εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

1. Για χρονικό διάστηµα έως την 30η.6.2021 προς τον
σκοπό του περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-
19, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται να διενεργεί εµβολιασµούς κατά
του κορωνοϊού COVID-19, µε το ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό του σε πολίτες που διαµένουν σε δοµές αρµο-
διότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων και Εσωτερικών και ειδικότερα σε Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΜΦΗ), σε Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας (ΚΚΠ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
και σε Κέντρα Διηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών ορίζονται ο
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τρόπος διάθεσης των εµβολίων προς τον ΕΟΔΥ για την
υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, ο τρόπος συναί-
νεσης των εµβολιαζόµενων, η διαδικασία χορήγησης ια-
τρικής εντολής από συµβεβληµένο ιατρικό προσωπικό
των δοµών καθώς και κάθε συναφές θέµα για την εφαρ-
µογή του παρόντος.

Άρθρο 59
Δωρεές για τον εµβολιασµό 

κατά του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 30.6.2021, ο Υπουργός Υγείας
δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά υπηρεσιών φύλαξης,
ασφαλούς αποθήκευσης και µεταφοράς και κάθε δωρεά
ειδών ασφαλούς φύλαξης και αποθήκευσης και µεταφο-
ράς φαρµάκων και εµβολίων (αναλώσιµων ή µη) πάσης
φύσεως, από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η α-
ποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αµελλητί µε
δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δω-
ριζόµενα κινητά πράγµατα και τις υπηρεσίες προς τον
δωρητή τους. Ο Υπουργός Υγείας υπογράφει τις σχετι-
κές συµβάσεις υπηρεσιών που παρέχονται ως δωρεές
για τον σκοπό της υλοποίησης του εµβολιασµού του
πληθυσµού κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα δωριζό-
µενα αντικείµενα και ο σχετικός εξοπλισµός παραδίδο-
νται και αναλαµβάνονται προς διάθεση από το Υπουρ-
γείο Υγείας. 

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας κατανέµονται και δια-
τίθενται σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή
ανάλωση, είδη που έχουν αποτελέσει αντικείµενο δωρε-
άς της παρ. 1, συµπεριλαµβανοµένων όλων των επο-
πτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δηµό-
σιων Υγειονοµικών Περιφερειών και των νοσοκοµείων, ι-
διωτικών και δηµόσιων συνεργαζόµενων εταιρειών φύ-
λαξης και αποθήκευσης εµβολίων, καθώς και όλων των
δοµών δηµόσιας υγείας και των εµβολιαστικών κέντρων. 

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής
διενεργείται σύµφωνα µε το παρόν εφαρµόζεται η περ. ι-
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248,
Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών. Η αποδοχή των εν λόγω δωρεών
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Άρθρο 60
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή 

του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού

Για την εύρυθµη εφαρµογή του Προγράµµατος Εµβο-
λιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την ακριβό-
χρονη διάθεση των εµβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19 στα Εµβολιαστικά Κέντρα, για το χρονικό διά-
στηµα έως και την 30η.6.2021, η ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) δύναται, κατά παρέκκλι-
ση όλων των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων συµβά-
σεων, συµπεριλαµβανοµένων και των διατάξεων περί
σκοπού της ΙΦΕΤ Α.Ε., να διενεργεί διαγωνιστικές διαδι-
κασίες κατά τους ορισµούς του παρόντος για την εξα-
σφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εµβολίων κατά του
κορωνοϊού COVID-19 στα εµβολιαστικά κέντρα. Ως πα-

ρεχόµενες υπηρεσίες διάθεσης εµβολίων, που εµπί-
πτουν στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου είναι οι
υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης, µεταφοράς των εµ-
βολίων κατά του κορωνοϊού CΟVID-19 στα εµβολιαστικά
κέντρα, και κάθε είδους παρεπόµενες υπηρεσίες σχετι-
κές µε την ασφαλή διάθεση των εµβολίων κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19, συµπεριλαµβανοµένων και των υπη-
ρεσιών ασφάλισης των εµβολίων κατά τη διαδικασία της
αποθήκευσης και της µεταφοράς τους από τρίτες εται-
ρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους άνευ αντιτίµου.
Η πρόσκληση αναρτάται µέσω της ιστοσελίδας της εται-
ρείας για χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών και δύναται
να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθε-
σης του ανωτέρω εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών.
Οι συµβάσεις συνάπτονται µε κριτήριο χαµηλότερης τι-
µής µεταξύ των άµεσα διαθέσιµων υπηρεσιών.

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της περ. α) 

της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Στην  περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο,
τροποποιείται το πέµπτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο
στο τέλος της περ. α) και η περίπτωση διαµορφώνεται
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..
Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους Κατόχους
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων
είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Το ανωτέρω ποσό υπολο-
γίζεται σε εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους
υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίησή του
σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέ-
ας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισµού των ποσών που
υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµά-
κου που συµµετέχει στη φαρµακευτική δαπάνη (χωρίς
Φ.Π.Α.) της παρ. 1α, η οποία υπολογίζεται µε βάση την
ποσότητα που αποδεδειγµένα διατέθηκε σε ασφαλισµέ-
νους, όπως προκύπτει από το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης ή µέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήµα-
τος σάρωσης των συνταγών,

ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου της παρ. 1α στη
θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπο-
λειπόµενων ποσών µε βάση τον συνολικό τζίρο κάθε ε-
ταιρείας,

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου της
παρ. 1α µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοι-
χο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους,
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ν) κάθε ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στον τρόπο και
χρόνο καταβολής των οφειλόµενων ποσών, καθώς και
στη διαδικασία τυχόν συµψηφισµών σε επόµενους λογα-
ριασµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης των πο-
σών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράτ-
τονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 εισά-
γεται έκτακτο τέλος για τα φαρµακευτικά προϊόντα που
συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγο-
γραφούµενων φαρµάκων, που αποζηµιώνονται από τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέ-
λος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυ-
κλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων, που συ-
µπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων
κάθε φαρµακευτικού προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν
κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασµό που
θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 15.12.2012. Το έκτα-
κτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος α-
δείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων,
που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το
έτος 2013, δύναται να συµψηφίζεται µε το καταβληθέν ή
συµψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back
του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος
υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται µετά τον α-
νωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο ποσό να συµ-
ψηφιστεί µε το claw back του 2013 ή το rebate του
ν. 4052/2012 για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετι-
κό κατάλογο του 2013. Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα,
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά
τα ανωτέρω, µεταφέρονται αυτόµατα από τον κατάλογο
συνταγογραφούµενων φαρµάκων και αποζηµιούµενων
από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που χορηγούνται µε
ιατρική συνταγή και δεν αποζηµιώνονται από τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η
παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των
Κ.Α.Κ., που έχουν καταβάλει ή συµψηφίσει το claw back
του 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και
του ν. 4093/2012 και τις κείµενες υπουργικές αποφάσεις,
µέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποι-
είται αυτόµατα σε κάθε περίπτωση όπου, µετά την πάρο-
δο ενός µήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν συµµορφώνονται µε τις κεί-
µενες διατάξεις και δεν καταβάλλουν κανονικά ή δεν
συµψηφίζουν το claw back που τους αναλογεί. Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρµόζε-
ται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογι-
σµού του και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα ε-
φαρµογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στό-
χοι της φαρµακευτικής δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012
και των κείµενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργο-
ποίησή της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. δεν συµµορφώ-
νονται µε τις κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το claw-
back.

Επιπροσθέτως, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ε-
ξειδικεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού της
υπέρβασης, καθώς και η µεθοδολογία επιµερισµού του
ποσού επιστροφής των φαρµακευτικών εταιρειών, σε πε-
ριπτώσεις υπέρβασης των φαρµακευτικών δαπανών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισµένους στον εκάστοτε
ετήσιο προϋπολογισµό του στόχους. Για τον υπολογι-
σµό της υπέρβασης ή τον επιµερισµό του ποσού επι-

στροφής δύναται να χρησιµοποιείται η καθαρή δαπάνη
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρε-
θούν ο Φ.Π.Α., οι συµµετοχές των ασθενών, οι εκπτώ-
σεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και φαρµακείων,
το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate
όγκου των φαρµακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρ-
µακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χον-
δρεµπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρµακευτι-
κές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρµακεία,
και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική α-
πόφαση. Με όµοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι
φαρµακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρµά-
κου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγο-
ρίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η δια-
δικασία συµψηφισµού του ποσού τυχόν υπέρβασης της
φαρµακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει µε το
ποσό τυχόν υστέρησης της φαρµακευτικής δαπάνης των
δηµόσιων νοσοκοµείων, σε σχέση µε τον προϋπολογι-
σµό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται µηνιαίοι
στόχοι φαρµακευτικής δαπάνης ανάλογα µε την εξέλιξη
των µέτρων της φαρµακευτικής πολιτικής σε σχέση µε
τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απα-
ραίτητο µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.»

Άρθρο 62
Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας

ειδικού νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ.

1. α) Η αποκεντρωµένη οργανική µονάδα «ΟΦΘΑΛ-
ΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» του ενιαίου Νοσοκοµείου «ΓΕΝΙ-
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Ο-
ΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» επανέρχε-
ται σε καθεστώς αυτοτέλειας την 31η.1.2021, αποτελώ-
ντας εφεξής ανεξάρτητο, αυτοτελές και αυτόνοµο νοµι-
κό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) του Ε.Σ.Υ., που
φέρει την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛ-
ΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και υπόκειται στον έλεγχο και την
εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρει-
ας Αττικής. 
β) Το ενιαίο και αυτοτελές Νοσοκοµείο (ν.π.δ.δ.) µε

την επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥ-
ΚΛΙΝΙΚΗ» µετονοµάζεται από την ηµεροµηνία ισχύος
της παρ. 1α και φέρει εφεξής την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙ-
ΝΙΚΗ» και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του
Διοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής. 

2. Τα αυτοτελή νοσοκοµεία (ν.π.δ.δ.) της παρ. 1, από
την ηµεροµηνία επανάκτησης της αυτοτέλειάς τους έ-
χουν δικό τους προϋπολογισµό, αριθµό φορολογικού µη-
τρώου (Α.Φ.Μ.), πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και δικά
τους όργανα διοίκησης, εφαρµοζοµένου του άρθρου 7
του ν. 3329/2005 (Α΄ 81). 

3. Ο διοικητής, οι αναπληρωτές διοικητές και το διοι-
κητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου µε την επωνυµία:
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» εξακο-
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως διοίκηση: α)
του µετονοµαζόµενου µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους, β) του ειδικού
νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», µέχρι τον διορισµό των
οργάνων διοίκησης αυτού, κατά την κείµενη διαδικασία. 

4. Το «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ» καθίσταται ειδικός διάδοχος του ενιαίου ν.π.δ.δ.,
µε την επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥ-
ΚΛΙΝΙΚΗ», του οποίου αποτελούσε οργανική µονάδα,
στο σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων,
που απορρέουν από οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τρί-
τους που είχε αναληφθεί κατά την περίοδο οργανικής
του ένταξης στο νοµικό πρόσωπο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Εάν δεν είναι δυνατός ο κα-
θορισµός της ειδικής διαδοχής κατά το προηγούµενο ε-
δάφιο ή εάν η έννοµη σχέση αφορούσε από κοινού υπο-
χρεώσεις ή αξιώσεις των οργανικών µονάδων, που απο-
τελούσαν το νοµικό πρόσωπο, τα αυτοτελή πλέον νοµι-
κά πρόσωπα διατηρούν την ευθύνη εις ολόκληρον έναντι
των τρίτων. Ειδικά σε περίπτωση απαιτήσεων έναντι τρί-
των, ειδικός διάδοχος στην έννοµη σχέση καθίσταται το
νοµικό πρόσωπο που αποτελούσε πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος την οργανική µονάδα της έδρας. Οι
εκκρεµείς δίκες του ενιαίου και αυτοτελούς Νοσοκοµεί-
ου (ν.π.δ.δ.) µε την επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» συνεχίζονται από κοινού από τα
νέα ν.π.δ.δ. της παρ. 1, που αποτελούσαν τις οργανικές
µονάδες τους. 

5. Η υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.123908/2012 (Β΄3515) κοινή υ-
πουργική απόφαση διατηρείται σε ισχύ έως και την
31η.01.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών, Εσωτερικών και Υγείας, που εκδίδεται έως και την
31η.1.2021, θεσπίζονται οι νέοι οργανισµοί των αυτοτε-
λών Γενικών και Ειδικών Νοσοκοµείων της παρ. 1.

Άρθρο 63
Παράταση προθεσµίας υποβολής υποψηφίων 

για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας

Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
(A΄ 104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λή-
ψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο
2020-2021, παρατείνεται έως την 30η.6.2021.

Άρθρο 64
Ειδικό εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων

πολιτών σε δοµές δηµόσιας υγείας 
για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Συστήνεται, για το χρονικό διάστηµα από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος έως και τις 30 Ιουνίου 2021, ει-
δικό εθελοντικό πρόγραµµα απασχόλησης ενήλικων πο-
λιτών, που δεν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυ-
σµού, σε δοµές δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19. Ως δοµές δηµόσιας υγείας
για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται τα νοσοκο-
µεία, δηµόσια και ιδιωτικά, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία,
οι δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κάθε αντί-
στοιχη υγειονοµική δοµή, συµπεριλαµβανοµένου του Ε-
θνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και του Ε-
θνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Η τοπο-
θέτησή τους γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
διοίκησης του νοσοκοµείου. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας
του προγράµµατος, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, οι ε-
παγγελµατικές ειδικότητες και η διαδικασία συλλογής
δεδοµένων των συµµετεχόντων εθελοντών, το αρµόδιο
όργανο επιλογής τους, η διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησής τους, τυχόν προβλεπόµενα έξοδα κίνησης ή άλ-
λες αποζηµιώσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή του παρόντος.

3. Για την υλοποίηση των παρ. 1 και 2 συστήνεται ηλε-
κτρονικό σύστηµα αρχειοθέτησης µε την επωνυµία «Αρ-
χείο Συµµετεχόντων στο εθελοντικό πρόγραµµα για την
αντιµετώπιση των αναγκών υγείας λόγω του κορωνοϊού
COVID-19». Στο αρχείο τηρείται το σύνολο των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους
σκοπούς της υλοποίησης του παρόντος, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δεδοµένων ταυτοποίησης των υποκειµέ-
νων και αναγκαίων για τους σκοπούς του παρόντος δε-
δοµένων υγείας των υποκειµένων. Υπεύθυνος επεξερ-
γασίας για τη συλλογή των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα σχετικά µε το «Αρχείο Συµµετεχόντων στο εθε-
λοντικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των αναγκών
υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19» είναι το Υπουρ-
γείο Υγείας, δια των αρµόδιων υπηρεσιών του και, ιδίως,
δια της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Υγείας. Ως απο-
δέκτες των δεδοµένων δύνανται να ορίζονται κατά το
περιεχόµενο της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ.
2 οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι Υ-
γειονοµικές Περιφέρειες, οι Μονάδες Υγείας του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας και της Πρωτοβάθµιας Φροντί-
δας Υγείας, όπου θα ενταχθούν οι εθελοντές, ο
Ε.Ο.Δ.Υ., η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,
φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την ασφαλιστική κά-
λυψη των εθελοντών κατά την παροχή της εθελοντικής
τους εργασίας, καθώς και άλλοι φορείς του Δηµοσίου,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, για λόγους ου-
σιαστικού δηµόσιου συµφέροντος.

4. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν τα εξής δικαι-
ώµατα, που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ): (α) δικαίωµα ενηµέρω-
σης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, (β) δικαίωµα
πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, (γ) δικαίωµα
διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, (δ) δικαίωµα
διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του
ΓΚΠΔ, (ε) δικαίωµα στον περιορισµό της επεξεργασίας,
κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και (στ) δικαίωµα αντίρρη-
σης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της συ-
γκατάθεσης των υποκειµένων ισχύει για το µέλλον και
δεν θίγεται η νοµιµότητα των επεξεργασιών, οι οποίες
βασίσθηκαν στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή
της.

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας

Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δεδοµένου ότι
το προσωπικό του γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας
δεν συµπεριελήφθη στην αποζηµίωση υπερωριακής ερ-
γασίας του άρθρου τέταρτου του ν. 4693/2020 (A΄ 116),
οι δαπάνες που αφορούν στην καθ’ υπέρβαση της υπό
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στοιχεία Α1α/οικ. 91175/2019 (B΄ 5167) απόφασης του
Υπουργού Υγείας, υπερωριακή απασχόληση, που πραγ-
µατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορω-
νοϊού COVID-19 από τον Μάρτιο 2020 ως και τον Ιούνιο
2020, είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται
στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ.
2/1757/0026/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονοµικών (B΄ 17), µε µόνο παραστατικό τη βεβαί-
ωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, που
εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστηµα παρουσίας υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 66
Ιατρικό προσωπικό Ε.Ο.Δ.Υ.

Για χρονικό διάστηµα µέχρι την 31η.3.2021 και προς
τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών που έχουν προκύ-
ψει από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, µε κοινή
απόφαση των Γενικών Γραµµατέων Δηµόσιας Υγείας και
Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται ιατρικό προσω-
πικό του Ε.Ο.Δ.Υ., µε εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο
των λοιµώξεων, αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικών Λοι-
µώξεων Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.. 

Άρθρο 67
Δυνατότητα διορισµού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν.

1.α. Οι ιατροί µε ειδικότητα στην Πνευµονολογία – Φυ-
µατιολογία, Καρδιολογία, Αναισθησιολογία, Παιδιατρική,
Χειρουργική Παίδων, Χειρουργική, Εσωτερική Παθολο-
γία και Νεφρολογία, που υπηρέτησαν εντός του 2020 και
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ως επικουρικό ια-
τρικό προσωπικό στις Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων και Παίδων και
Μ.Ε.Ν.Ν. δύνανται, µετά από αίτησή τους να διοριστούν,
µε βαθµό επιµελητή Β΄, σε οργανικές θέσεις ιατρών κλά-
δου Ε.Σ.Υ. των µονάδων Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. που έχουν
ορισθεί ή θα ορισθούν µε απόφαση κατανοµής του Υ-
πουργού Υγείας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 54 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104).
β. Η αίτηση της περ. α΄ υποβάλλεται µαζί µε τα απαι-

τούµενα δικαιολογητικά της παρ. 3 στην οικεία Υγειονο-
µική Περιφέρεια (Υ.Πε.) όπου υπάγεται το νοσοκοµείο
στο οποίο υπηρετούν ή υπηρέτησαν, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι
αιτήσεις των ιατρών µε τα δικαιολογητικά αποστέλλο-
νται, µε ευθύνη της αρµόδιας Διεύθυνσης της οικείας
Υ.Πε., στο αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ια-
τρών, προκειµένου να αξιολογηθούν και να καταταχθούν
σύµφωνα µε τα κριτήρια της υπό στοιχεία Γ4α/ ΓΠ οικ.
7330/2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 320).
γ. Αναρτάται προσωρινός πίνακας κατάταξης µε τη µο-

ριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των συµµετεχόντων
στην ιστοσελίδα της οικείας Υ.Πε.. Σε περίπτωση ισο-
βαθµίας δύο ή περισσότερων συµµετεχόντων προηγεί-
ται ο αρχαιότερος µε κριτήριο την ηµεροµηνία κτήσης
του τίτλου ειδικότητας. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υ-
ποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πι-
νάκων, στη γραµµατεία του Συµβουλίου Κρίσης και Επι-
λογής µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµε-
ρών, που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας της
ανάρτησης. 
δ. Το Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αµέ-

σως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστά-
σεων, προκειµένου να εξετάσει το περιεχόµενό τους. Σε
περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το Συµβούλιο ανα-
διαµορφώνει τον πίνακα αντίστοιχα.
ε. Εντός της ίδιας ηµέρας αναρτώνται στην ιστοσελί-

δα της οικείας Υ.Πε., τόσο οι θέσεις που προκύπτουν, µε-
τά την απόφαση κατανοµής, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όσο και ο τελικός πίνακας
κατάταξης των συµµετεχόντων. Το Συµβούλιο καλεί
τους συµµετέχοντες µε την τελική σειρά κατάταξής
τους, να επιλέξουν, µε υπεύθυνη δήλωσή τους, µία εκ
των θέσεων αυτών, δηλώνοντας εγγράφως την αποδοχή
από µέρους τους της θέσης που επέλεξαν. 
στ. Το πρακτικό του Συµβουλίου, ανά συνεδρίαση, συ-

νοδευόµενο µε τον φάκελο του ιατρού που διορίζεται σε
εκτυπωµένη µορφή, διαβιβάζεται από την Υ.Πε. στην αρ-
µόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου
να εκκινήσει η διαδικασία διορισµού. 

2. Εξαιρούνται της δυνατότητας διορισµού σύµφωνα
µε την παρ. 1 όσοι ιατροί παραιτήθηκαν, καθώς και εκεί-
νοι που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες διοριστέων ια-
τρών του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

3. Η αίτηση συνοδεύεται από: α) τα προβλεπόµενα
στην υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ οικ. 7330/2020 υπουργική α-
πόφαση (Β΄ 320/6.2.2020) δικαιολογητικά, εκτός της α-
παιτούµενης βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής υπη-
ρεσίας υπαίθρου, β) βεβαίωση του νοσοκοµείου, στο ο-
ποίο υπηρέτησαν ή υπηρετούν, από την οποία προκύ-
πτουν τα στοιχεία του ιατρού, η ειδικότητα, το χρονικό
διάστηµα υπηρεσίας και γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτού-
ντος ότι δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του πα-
ρόντος. 

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υ-
πηρεσίας υπαίθρου όσοι εκ των ανωτέρω ιατρών διορι-
στούν κατ’ εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 68
Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης 

υπηρεσίας υπαίθρου

1. Οι ιατροί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υπο-
χρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, µετά από αίτησή
τους σε µία από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Πε.),
πλην της πρώτης Υ.Πε. Αττικής, να τοποθετούνται µε α-
πόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σε νοσοκοµείο
αρµοδιότητάς της, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ή προκύ-
πτουσες ανάγκες δηµόσιας υγείας λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19. Μετά την αρχική τους τοπο-
θέτηση επιτρέπεται µε απόφαση του Διοικητή της οικεί-
ας Υ.Πε. η µετακίνηση των ανωτέρω ιατρών σε άλλο νο-
σοκοµείο ή κενή θέση αγροτικού ιατρείου εντός των ο-
ρίων της οικείας Υ.Πε.. 

2. Η διάρκεια της υπηρεσίας της παρ. 1  είναι δωδεκά-
µηνη, συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρεωτικής εκ-
παιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των υπόχρεων. Όσοι
έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον έναν (1) µήνα ειδι-
κότητας σε νοσοκοµείο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
µε αναγνώριση στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από την υ-
ποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση, µε την
προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του οικείου φορέα. 

3. Το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας της παρ. 1 ανα-
γνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας υπαίθρου και υπολογί-
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ζεται για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ή τη
συµπλήρωση χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου που έχει ήδη
διανυθεί. Μετά την ολοκλήρωση της δωδεκάµηνης υπη-
ρεσίας ή τη συµπλήρωση του ήδη πραγµατοποιηθέντος
χρόνου χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Υγείας βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υ-
παίθρου, µε την προσκόµιση της βεβαίωσης του φορέα
όπου υπηρέτησαν, κατ’ εφαρµογή της παρ. 1. 

4. Από το πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εξαιρούνται οι
ακόλουθες κατηγορίες ιατρών: α) όσοι έχουν πάρει νόµι-
µη απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου,
β) όσοι έχουν επιλεγεί για την ανάληψη θέσης ιατρού υ-
πηρεσίας υπαίθρου βάσει οριστικών πινάκων προκήρυ-
ξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος και µετά την ηµεροµη-
νία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αποδέχονται τον
διορισµό τους και γ) όσοι υπηρετούν ήδη σε ιατρεία για
την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµπεριλαµβα-
νοµένων όσων µετέπειτα παραιτήθηκαν. 

5. Όσοι ιατροί κατά τη διάρκεια της ως άνω υπηρεσίας
διορισθούν σε θέση για άσκηση ειδικότητας, δύνανται να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς το Υπουργείο Υγεί-
ας, προσκοµίζοντας βεβαίωση από την οικεία Υ.Πε.,
στην οποία υπηρετούν, προκειµένου να ανακληθεί η από-
φαση τοποθέτησής τους και να παραµείνει σε ισχύ η αρ-
χική τους αίτηση, ώστε µε την ολοκλήρωση της προβλε-
πόµενης στην παρ. 2 διάρκειας να τοποθετηθούν εκ νέου
για άσκηση ειδικότητας µετά την πρώτη κένωση θέσης. 

6. Μαζί µε την αίτηση της παρ. 1 κατατίθενται στις Υ-
γειονοµικές Περιφέρειες τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε
ισχύ, 2) αντίγραφο πτυχίου ηµεδαπής ή αντίγραφο πτυ-
χίου εκπαιδευτικού ιδρύµατος άλλου κράτους - µέλους
της Ε.Ε. που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης ή συνοδεύε-
ται από απόφαση ισοτιµίας, αντιστοιχίας και βαθµολόγη-
σης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, αν κτήθηκε πριν από την έ-
νταξη της χώρας στην Ε.Ε., ή αντίγραφο πτυχίου εκπαι-
δευτικού ιδρύµατος τρίτης χώρας που συνοδεύεται από
απόφαση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή
ΔΟΑΤΑΠ, 3) αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ε-
παγγέλµατος στην Ελλάδα ή αριθµό πρωτοκόλλου υπο-
βληθείσας αίτησης χορήγησης βεβαίωσης άσκησης ια-
τρικού επαγγέλµατος, 4) υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α΄ 75) ότι ο αιτών δεν ανήκει στις προβλεπό-
µενες στην παρ. 4 εξαιρέσεις και 5) βεβαίωση επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορολογίας,
αν ο αιτών δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια και προσκο-
µίζει αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύµατος άλλου
κράτους - µέλους της Ε.Ε., που δεν συνοδεύεται από α-
πόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

7. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της παρ. 1, οι ιατροί
λαµβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπόχρεων υπηρε-
σίας υπαίθρου και έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις µε αυτούς. Η δαπάνη που απαιτείται για την απο-
ζηµίωσή τους, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι-
σµού της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) και
καλύπτεται από την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του
Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου πέµπτου
της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

8. Το παρόν ισχύει έως τις 31.1.2021.

Άρθρο 69
Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριµένων

ειδικοτήτων από την υποχρέωση
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου 
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Ιατροί που επιθυµούν να αποκτήσουν τον τίτλο ει-
δικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευµονολογίας/Φυµα-
τιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συµµετάσχουν στις ε-
ξετάσεις απονοµής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έ-
ως και την 31η Δεκεµβρίου 2021, απαλλάσσονται από
την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Απαραίτητη
προϋπόθεση συµµετοχής στις εξετάσεις απονοµής ειδι-
κότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από µέ-
ρους τους.»

Άρθρο 70
Ζητήµατα Τµήµατος Κινητοποίησης του Κοινωνικού
Κεφαλαίου στον Τοµέα της Υγείας, Διευθύνσεων 

Δηµόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και Επιτροπής Εµπειρο-
γνωµόνων Δηµόσιας Υγείας - Τροποποιήσεις 

του ν. 4675/2020

1.Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4675/2020 (A΄ 54) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«2. Στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας και Ποιότη-
τας Ζωής και συγκεκριµένα στη Διεύθυνση Επιχειρησια-
κής Ετοιµότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δηµόσιας Υ-
γείας του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (A΄ 161) συστήνε-
ται Τµήµα Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου
στον Τοµέα της Υγείας, ως Τµήµα Δ4δ. Το Τµήµα είναι
αρµόδιο για:

(α) τον συντονισµό και την υποστήριξη των εθελοντι-
κών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας
των Πολιτών, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
δηµόσιας υγείας. Ειδικότερα, το Τµήµα επιµελείται τον
καθορισµό της διαδικασίας συµµετοχής και τον έλεγχο
τήρησης των όρων συµµετοχής των ανωτέρω οργανώ-
σεων στην υλοποίηση επιµέρους δράσεων του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για τη Δηµόσια Υγεία,

(β) τη συστηµατική συλλογή των στοιχείων που αφο-
ρούν στις δράσεις δηµόσιας υγείας των εθελοντικών ορ-
γανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πο-
λιτών, µε στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και
τον αποτελεσµατικό επιχειρησιακό σχεδιασµό,

(γ) τη σύναψη µνηµονίων συνεργασίας µε τις εθελο-
ντικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών για την υλοποίηση επιµέρους δράσεων του
Εθνικού Σχεδίου Δηµόσιας Υγείας, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, την παρακολούθηση της ορισθείσας στοχο-
θεσίας και την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας των
αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων των εθελοντικών ορ-
γανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πο-
λιτών, που συµπράττουν στην υλοποίηση του εθνικού και
περιφερειακού σχεδιασµού για τη δηµόσια υγεία υπό
τους όρους της περ. (α), και 
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(δ) τη δηµιουργία και τήρηση ειδικού µητρώου ελληνι-
κών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και κάθε άλλου
φορέα, οι οποίοι δύνανται να συµµετέχουν στην υλοποί-
ηση δράσεων δηµόσιας υγείας.
Στο Τµήµα Κινητοποίησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου Υ-

γείας προΐστανται υπάλληλοι που ανήκουν στους κλά-
δους ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολό-
γων ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκε-
πτών και Επισκεπτριών Υγείας.»

2. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4675/2020 ως
εξής: 

«5. Η πλήρωση των θέσεων των προϊστάµενων οργα-
νικών µονάδων καλύπτεται από τους κατωτέρω κλάδους
ή ειδικότητες προσωπικού, ανά οργανική µονάδα ως ε-
ξής: Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας το-
ποθετείται ανώτερος υπάλληλος της αντίστοιχης ΔΥΠΕ,
κατηγορίας ΠΕ των κλάδων της παρ. 3 ή των κλάδων Ια-
τρών Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ ή Ιατρών Εργασίας ΕΣΥ µε
βαθµό Διευθυντή. Στα Τµήµατα της Διεύθυνσης Δηµό-
σιας Υγείας µπορούν να προΐστανται: α) Τµήµα Προ-
γραµµατισµού Δράσεων Δηµόσιας Υγείας, ανώτερος υ-
πάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων της παρ. 3 ή
των κλάδων Ιατρών Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ ή Ιατρών Ερ-
γασίας ΕΣΥ µε βαθµό Διευθυντή, β) στο Τµήµα Εφαρµο-
γής Δράσεων Δηµόσιας Υγείας ανώτερος υπάλληλος
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων της παρ. 3 ή των κλά-
δων Ιατρών Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ ή Ιατρών Εργασίας Ε-
ΣΥ µε βαθµό Διευθυντή, γ) στο Τµήµα Υγιεινής και Α-
σφάλειας των Εργαζοµένων ανώτερος υπάλληλος κατη-
γορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων της παρ. 3 ή των κλάδων Ια-
τρών Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ ή Ιατρών Εργασίας ΕΣΥ µε
βαθµό Διευθυντή. Η τοποθέτηση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και των Προϊσταµένων
των Τµηµάτων της γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της
ΔΥΠΕ µεταβατικά, µέχρι την επιλογή προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του
ν. 4675/2020 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 7 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«7. Η Επιστηµονική Γραµµατεία της ΕΕΔΥ στελεχώνε-
ται από:

α) δύο (2) ιατρούς Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ,
β) δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
γ) δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Στατιστικής,
δ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού µε

πτυχίο Νοµικής,
ε) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής,
στ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολό-

γων,
ζ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Αν-

θρωπολόγων,
η) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
θ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού,
ι) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δηµό-

σιας Υγείας,
ια) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υ-

γείας,
ιβ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού,
ιγ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

και
ιδ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΥΕ Επιµελητών.

Η στελέχωση της Επιστηµονικής Γραµµατείας γίνεται
µε υπαλλήλους, που ορίζονται ή τοποθετούνται από την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή αποσπώ-
νται από τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς, µετά
από σχετική πρόσκληση.
Προϊστάµενος της Επιστηµονικής Γραµµατείας της Ε-

ΕΔΥ τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
των κλάδων του παρόντος άρθρου ή των κλάδων Ιατρών
Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ.»

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 οι λέ-
ξεις είκοσι ένα (21) µέλη αντικαθίσταται από είκοσι τρία
(23) µέλη και η παρ. διαµορφώνεται ως εξής:

«Η ΕΕΔΥ αποτελείται από είκοσι τρία (23) µέλη, µε ι-
διαίτερο επιστηµονικό και κοινωνικό κύρος ως ακολού-
θως:

α) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στην επιδηµιολο-
γία,

β) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη δηµογραφία,
γ) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στον έλεγχο των

λοιµωδών νοσηµάτων,
δ) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη διαχείριση

των χρόνιων νοσηµάτων,
ε) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση σε θέµατα υγιει-

νής του περιβάλλοντος,
στ) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στην κοινωνιο-

λογία της υγείας,
ζ) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στα οικονοµικά

της υγείας,
η) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη διοίκηση υ-

πηρεσιών υγείας,
θ) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στην πρωτοβάθ-

µια φροντίδα υγείας,
ι) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στη βιοηθική και

τη δεοντολογία,
ια) έναν (1) επιστήµονα µε ειδίκευση στην επιστήµη

τροφίµων, διαιτολογίας και διατροφής,
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλά-

δας,
ιγ) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από τον

ΕΟΔΥ,
ιδ) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από τον

ΟΚΑΝΑ,
ιε) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από τον

ΚΕΘΕΑ,
ιστ) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από

τον ΕΟΦ,
ιζ) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από το

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
ιη) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από το

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
ιθ) έναν (1) εµπειρογνώµονα που προτείνεται από τον

ΕΟΠΥΥ,
κ) έναν (1) εµπειρογνώµονα σε θέµατα δηµόσιας υγεί-

ας, που προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλά-
δος, και

κα) έναν (1) εµπειρογνώµονα σε θέµατα δηµόσιας υ-
γείας, που προτείνεται από την Κεντρική Ενωση Δήµων
Ελλάδας,

κβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου και

κγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ).»
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Άρθρο 71
Άδεια απουσίας εργαζοµένου προς τον σκοπό

συµµετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Εργαζόµενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο
κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συµ-
µετοχής του στην ειδική πλατφόρµα που λειτουργεί
προς τον σκοπό αυτό, και εφόσον η ώρα διενέργειας του
ελέγχου ορίζεται εντός του νοµίµου ωραρίου εργασίας
του, δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του για
τρεις (3) ώρες µε άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικο-
πή των αποδοχών του. Ο εργαζόµενος, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το µήνυµα (sms) που
του έχει αποσταλεί από την αρµόδια αρχή, στο οποίο
προσδιορίζονται η ηµεροµηνία, ο τόπος διεξαγωγής (δι-
εύθυνση του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραµ-
µατισµένου ελέγχου, καθώς και βεβαίωση πραγµατοποί-
ησής του. Το µήνυµα (sms) που έχει αποσταλεί στον ερ-
γαζόµενο από την αρµόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιο-
λογητικού µετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων
µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας.

Άρθρο 72
Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ 

από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4647/2019 (Α` 204), µετά το
άρθρο 34Β που προστέθηκε µε το άρθρο 89 του
ν. 4706/2020 (Α΄136), προστίθεται άρθρο 34Γ ως εξής:

«Άρθρο 34 Γ 
Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ 

από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

1. Με απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021» διατίθενται υπό τη µορφή δωρε-
άς, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Υπουργού Υγείας, κι-
νητές φορητές µονάδες ΜΕΘ και συνοδός αναγκαίος ε-
ξοπλισµός για τη λειτουργία τους, συνολικής δυναµικό-
τητας έως δεκαοκτώ κλινών.  

2. Η  συνολική αξία της δωρεάς καλύπτεται από ιδιωτι-
κούς πόρους της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που διατί-
θενται προς τον σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση των σκο-
πών της, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 114 του ν. 4622/2019 (Α΄133). Η δωρεά αυτή απαλ-
λάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσε-
ως, κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων φορολογικών
διατάξεων, και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται
κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά
µε τον Φ.Π.Α. εφαρµόζεται η απαλλακτική διάταξη της
περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248), κατά τη διαδικασία του άρθρου 8
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σκοπός της δωρεάς είναι η αξιοποί-
ηση του δωριζόµενου εξοπλισµού σε κάθε περίπτωση έ-
κτακτου κινδύνου δηµόσιας υγείας που επιβάλλει την
αύξηση της δυναµικότητας των κλινών ΜΕΘ σε οποιοδή-
ποτε νοσοκοµείο της χώρας. 

3. Η  διαδικασία της προµήθειας των κινητών φορητών
µονάδων ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» γίνεται

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204). Η Επι-
τροπή «Ελλάδα 2021» απευθύνει απευθείας πρόσκληση
σε τρεις (3) τουλάχιστον προµηθευτές, οι οποίοι έχουν
αποδεδειγµένη εµπειρία και φήµη στην προµήθεια ανά-
λογου εξοπλισµού υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
στην προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, προκει-
µένου να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την πρόσκληση. H επιστηµο-
νική Επιτροπή για τον σχεδιασµό νέων Μονάδων Εντατι-
κής Θεραπείας, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/8.5.2020 Α-
ΔΑ:ΨΔΙΟ465ΦΥΟ-ΙΔΝ, υποδεικνύει στην Επιτροπή «Ελ-
λάδα 2021», υπό την ιδιότητά της ως δωρήτριας, τις
συµβατές µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της δωρεάς προ-
διαγραφές των κινητών φορητών µονάδων ΜΕΘ, του συ-
νοδού αναγκαίου εξοπλισµού και των συναφών υπηρε-
σιών εγκατάστασης, καθώς και τους προµηθευτές που
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και είναι
αρµόδια για την αξιολόγηση των υποβληθησόµενων
προσφορών ως προς την υγειονοµική συµβατότητα αυ-
τών µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της δωρεάς. Η γνώµη
της Επιτροπής είναι δεσµευτική για την Επιτροπή «Ελ-
λάδα 2021». 

4. Οι προσφέροντες οφείλουν να δεσµευτούν εγγρά-
φως, επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς τους, ότι θα
παραδώσουν το έργο εντός δύο (2) µηνών από την υπο-
γραφή της οικείας σύµβασης. Αποκλειστικό κριτήριο επι-
λογής του αναδόχου, είναι η πλέον συµφέρουσα από οι-
κονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Για την προµή-
θεια των κλινών καταρτίζεται σύµβαση µεταξύ της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021» και του αναδόχου, υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, ως δωρεοδόχου, που παραλαµβάνει
τις φορητές µονάδες Μ.Ε.Θ., υπό την επίβλεψη της επι-
στηµονικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3.
Η ευθύνη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» περιορίζεται
αυστηρά στη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλο-
ποίηση της προµήθειας. Για την τιµολόγηση εκ µέρους
του αναδόχου εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις περ.
ζ και θ του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α΄185). Το κό-
στος αναλωσίµων υλικών, καθώς και το τυχόν κόστος
συντήρησης των µονάδων, βαρύνουν τον δωρεοδόχο.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζεται η τοποθέτηση
των κινητών µονάδων ΜΕΘ σε προαύλιο χώρο ιδιοκτη-
σίας ή χρήσεως δηµόσιου νοσοκοµείου και χορηγούνται
τυχόν αναγκαίες οικοδοµικές άδειες και όροι για την το-
ποθέτηση των εγκαταστάσεων, όπου ανά περίπτωση κρί-
νεται αναγκαίο, µε βάση τις υφιστάµενες επιδηµιολογι-
κές συνθήκες, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµα-
τέα Υπηρεσιών Υγείας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας. H οικοδοµική άδεια
του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται, µετά από εισή-
γηση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Γενικού Διευθυντή,
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείµενης
νοµοθεσίας. Για την εµπρόθεσµη προµήθεια και την το-
ποθέτηση των κινητών φορητών µονάδων ΜΕΘ από τον
φορέα υλοποίησης και λόγω του κατεπείγοντος, ο ανά-
δοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ` όλο το εικοσιτε-
τράωρο και κατά τις ηµέρες αργίας, κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων, τηρουµένης κατά τα λοιπά
πλήρως της εργατικής νοµοθεσίας.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 73
Εφαρµογή µηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εµβόλια
και invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19
και σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α 

στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000
(Ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συµβουλίου)

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000 (Α' 248), προστί-
θεται παρ. 1Α , ως εξής:

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε µηδέν τοις
εκατό (0%) για τα εµβόλια κατά της νόσου COVID- 19,
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από
τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και για τα ίη νίίτο διαγνωστικά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου Οθνΐϋ-19, που
συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδη-
γίας 98/79/ΕΚ (ί 331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου ή του κανονισµού (ΕΕ) 2017/746 (ί 117)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
µε τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία. Ο ίδιος συ-
ντελεστής εφαρµόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέο-
νται στενά µε τα αγαθά του προηγούµενου εδαφίου.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται µέχρι και τις
31.12.2022.

Άρθρο 74
Ένταξη τυφλών µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους -

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 1798/1988 

1. Η περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/
1988 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των
άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
κα¬τοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση
και από τους δύο οφθαλµούς  µε συνολικό ποσοστό ανα-
πηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.»

2. H ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης.1.2021.

Άρθρο 75
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόµων 

µε αναπηρία όρασης στον υπερµειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ 
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 

Οι παρ. 45, 46, 47 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµα-
τος III του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίστανται ως ακο-
λούθως:

«45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδε-
σµος µαστεκτοµής - µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212,
ΕΧ 6112, ΕΧ 6211),  τα οποία προορίζονται για την εξυ-
πηρέτηση ατόµων µε αναπηρία.

46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφοµηχανές
µε χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), προγράµµατα για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φω-

ναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές
Braille (Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX
9102), πινακίδες γραφής (Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ
9017), µπαστούνια ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετό-
φωνα µε 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), Braille display
(Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker
(Δ.Κ. EX 8472), προγράµµατα κινητών τηλεφώνων σε
ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone)
(Δ.Κ. EX 8523), πλαίσια γραφής για άτοµα µε µειωµένη
όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326),  τα οποία προορίζο-
νται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης. 
Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), σύστηµα

φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών
σηµάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517) τα οποία προορίζονται για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία. 
Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας πε-

ρίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
47. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), α-

ντλία αποσιδήρωσης για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ
9018), σύστηµα τραχειοστοµίας - τραχειοσωλήνες - φίλ-
τρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ
9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), κάλτσες Α.Γ. ή
Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος
(Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αι-
µοδιαδιήθησης και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ.ΕΧ 9018),
γραµµές αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης
και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλο-
γής υγρού προετοιµασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926),
Υconnectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιµοκάθαρση
(Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ
2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108),
γραµµή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης
(Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες)
(Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (S-
MART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιµο υ-
λικό για κολοστοµίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζο-
νται για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία.»

Άρθρο 76
Επέκταση της ρύθµισης περί µη επιβολής προστίµων
σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων

ακινήτων (Ε9)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοι-
χείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υπο-
βλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 µέχρι την
ανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων στο σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από
σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηµατολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιµο
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές
πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179). Πρό-
στιµα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιµα
που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.» 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταργεί-
ται.

Άρθρο 77
Απόσυρση ταµειακών µηχανών - Φ.Η.Μ.

Η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (A΄ 148) α-
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ντικαθίσταται ως εξής: 
«9. Τα µοντέλα των Φ.Η.Μ., που εµφανίζονται ως ε-

νεργοί στο υποσύστηµα taxis και τα οποία αποσύρονται
από τη χρήση, σύµφωνα µε την απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υ-
πό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β΄ 4486), µπορούν να απο-
συρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις
31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύ-
σης των µοντέλων αυτών που υποβάλλονται µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.
Η ηµεροµηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρα-

τείνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατό-
πιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..»

Άρθρο 78
Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 

για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
προστίθεται παρ. 56 ως εξής:

«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για δια-
σταύρωση πληροφοριών για το ηµερολογιακό έτος
2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και
25.1.2016, θεωρούνται ως εµπρόθεσµες. Πρόστιµα που
έχουν επιβληθεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπρα-
χθεί, συµψηφίζονται µε οφειλές και, στην περίπτωση
που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»

Άρθρο 79
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγο-
νται µε στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παι-
χνιδιού, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

Κέρδη ανά δελτίο ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5,0%
> 500 7,5%

Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία
φόρων χρησιµοποιείται για την χρηµατοδότηση αθλητι-
κών οµάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια
απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρό-
πος κατανοµής της εν λόγω χρηµατοδότησης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.3.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 80
Ενιαίος Λογαριασµός Θησαυροφυλακίου - 

Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 

1. Η παρ. 11 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µπορούν να µετα-

φέρουν µε απόφασή τους κεφάλαια από την ταµειακή
διαχείριση στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλά-
δος.»

2. Η παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«13. Κατ΄ εξαίρεση των οριζόµενων στην παρ. 10, οι
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:
α) δύνανται να τηρούν διαθέσιµα σε λογαριασµούς σε

πιστωτικά ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ. για τη διευκόλυνση
των συναλλαγών τους,
β) δύνανται να διατηρούν ταµειακά διαθέσιµα σε λογα-

ριασµούς ταµειακής διαχείρισης και σε προθεσµιακές
καταθέσεις στα µη συστηµικά πιστωτικά ιδρύµατα της
Ελλάδος, µέχρι του αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου
που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύµατα, στις 30 Ιουνί-
ου 2018. Τα ανωτέρω ταµειακά διαθέσιµα δε συνυπολο-
γίζονται στο µέγιστο όριο ρευστότητας,
όπως αυτό προσδιορίζεται µε την παρ. 14 και, 
γ) εφόσον τα συνολικά τους ταµειακά διαθέσιµα στο

τέλος κάθε µήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηµατική βάση
τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, δύνανται να τηρούν
το σύνολο των ταµειακών τους διαθεσίµων σε πιστωτικά
ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ..
Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µεριµνούν για τον πε-

ριορισµό των λογαριασµών που διατηρούν σε πιστωτικά
ιδρύµατα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται
για την οµαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.»

3. Η παρ. 14 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«14. Το µέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός
του Σ.Λ.Θ., ισούται µε τις καθαρές ταµειακές τους ανά-
γκες για το επόµενο δεκαπενθήµερο, οι οποίες εξυπηρε-
τούνται µέσω των λογαριασµών που τηρούν οι φορείς σε
πιστωτικά ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ.. Το όριο αυτό δεν
µπορεί να υπερβαίνει σε συστηµατική βάση το πέντε τοις
εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίµων, µε την επιφύ-
λαξη της παρ. 13. Κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του
Φορέα και της σύµφωνης γνώµης της εποπτεύουσας
Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύναται το ανωτέρω ποσοστό να
διαµορφώνεται αναλόγως.
Τα ταµειακά διαθέσιµα των Φορέων Γενικής Κυβέρνη-

σης, πέραν του ανωτέρω µεγίστου ορίου, ορίζονται ως
πλεονάζοντα και µεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, κατά τις παρ. 10 και 11.
Εναλλακτικά, το µέγιστο όριο ρευστότητας εκτός του

Σ.Λ.Θ. µπορεί να ισούται µε ένα σταθερό ποσό, κατόπιν
πρότασης του Φορέα και σύµφωνης γνώµης της επο-
πτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ.. Με την απόφαση της
παρ. 18 δύναται να καθορίζονται συγκεκριµένες περι-
πτώσεις, στις οποίες εφαρµόζεται ο κάθε τρόπος προσ-
διορισµού του µέγιστου ορίου ρευστότητας.  Η τήρηση
του µεγίστου ορίου ρευστότητας δύναται να διασφαλίζε-
ται µέσω της λειτουργίας συστήµατος αυτόµατης µετα-
φοράς ποσών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 22. 
Το ακριβές ύψος των πλεοναζόντων ταµειακών διαθε-

σίµων και το µέγιστο ύψος της ρευστότητας, που οι φο-
ρείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύµατα, προκύπτουν µέ-
σω του ταµειακού προγραµµατισµού που διενεργούν οι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των σχετικών ο-
δηγιών του Γ.Λ.Κ., καθώς και µέσω της παρακολούθησης
των λογαριασµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
15.
Ο ταµειακός προγραµµατισµός των φορέων υποβάλ-
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λεται προς έγκριση στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και εν
συνεχεία αποστέλλεται στο Γ.Λ.Κ.. Η υποχρέωση κατάρ-
τισης και αποστολής ταµειακού προγραµµατισµού εκκι-
νεί από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ.
18.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 69Α
του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση εντοπισµού λογαριασµών σε πιστωτικά
ιδρύµατα εκτός του Σ.Λ.Θ. µε υπόλοιπα τα οποία υπερ-
βαίνουν συστηµατικά το κατά την παρ. 14 µέγιστο όριο
ρευστότητας των φορέων, η αρµόδια Διεύθυνση του
Γ.Λ.Κ. ενηµερώνει τον Υπουργό Οικονοµικών και ειση-
γείται την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 16.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 69Α
του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παρ. 14 περί της υποχρέωσης υπο-
βολής ταµειακού προγραµµατισµού ισχύουν για φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων το ύψος προϋπο-
λογισµού δαπανών ή εσόδων υπερβαίνει συγκεκριµένο
όριο, που προσδιορίζεται µε την απόφαση της παρού-
σας.»

6. Η παρ. 19 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«19. Οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης από τον Τακτικό Προϋπολογισµό καταβάλλονται
σε πίστωση της ταµειακής διαχείρισης που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της πα-
ρούσας καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 20.
Με χρέωση του λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλονται οι κάθε είδους α-
µοιβές προσωπικού, που πληρώνονται µέσω της Ενιαίας
Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ), καθώς και οι κάθε είδους κοι-
νωνικές παροχές που καταβάλλονται από τα ασφαλιστι-
κά ταµεία και τους λοιπούς οργανισµούς. Ο χρόνος έ-
ναρξης ισχύος της παρούσας καθορίζεται µε την απόφα-
ση της παρ. 20.
Εξαιρούνται των ανωτέρω υποχρεώσεων οι φορείς: α)

των οποίων τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος
κάθε µήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηµατική βάση τις ε-
κατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αυτοί δεν τηρούν
λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος και β) που ορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός
τους και σύµφωνης γνώµης της εποπτεύουσας
Γ.Δ.Ο.Υ..»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 69Α
του ν. 4270/2014 καταργείται.

Άρθρο 81
Μισθώµατα ακινήτων που στεγάζουν 

δηµόσιες υπηρεσίες

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επι-
τρέπεται να αυξηθούν πριν την 1η.1.2022. Ως προς τυ-
χόν αυξηµένες καταβολές που έλαβαν ή θα λάβουν χώ-
ρα εξαιτίας αυξήσεων µισθωµάτων συνεπεία αναπρο-
σαρµογής αυτών έως τη δηµοσίευση της παρούσας διά-
ταξης και κατά παρέκκλιση αυτής, η αναπροσαρµογή αυ-
τή καταργείται και τα υπερβάλλοντα ποσά συµψηφίζο-

νται έως την πλήρη απόσβεσή τους µε τα καταβαλλόµε-
να µισθώµατα του επόµενου ή των επόµενων ετών.»

Άρθρο 82
Πρόγραµµα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης - 

Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 76  του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148) τροποποιείται και η παρ. 4 διαµορ-
φώνεται ως εξής:  

«4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως τις
31.3.2021 το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, η συµ-
φωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βού-
ληση των µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσε-
ως των δύο.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου
76 του ν. 4714/2020 αντικαθίστανται και η παρ. 7 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«7. Σε περίπτωση που σε επιλέξιµο οφειλέτη έχει ήδη
χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύµφωνα µε
το άρθρο πέµπτο και έβδοµο της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε µε
τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για τις οποίες εγκρίνεται η συ-
νεισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µπο-
ρεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη είτε να διακοπεί η ανα-
στολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς είτε να
εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς µετά την ολο-
κλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δύναται να χο-
ρηγηθεί επιπλέον επιµήκυνση της ήδη χορηγηθείσας α-
ναστολής σε επιλέξιµη οφειλή, µετά τη διαπίστωση της
επιλεξιµότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συ-
νεισφορά δεν µπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των εννέα (9) µηνών από τις 31.3.2021.»

3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου άρ-
χεται από την 1η.1.2021.

Άρθρο 83
Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθµιση οφειλών 
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση 

των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)

1. Η παρ.  1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)
τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις δια-
δικασίες που εκκινούν µετά την ηµεροµηνία του πρώτου
εδαφίου του άρθρου 308.».

2. Τα εδάφια πρώτο και τρίτο της περ. α), δεύτερο της
περ. β) και τέταρτο της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου
265 του ν. 4738/2020 τροποποιούνται και η παράγραφος
διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Από τη θέση σε ισχύ, σύµφωνα µε τα εδάφια πρώ-
το και δεύτερο του άρθρου 308, 
α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α΄ 153). Όπου γίνεται

αναφορά σε νόµο στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν.
3588/2007, νοείται ο παρών νόµος. Οι εκκρεµείς κατά
τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες του Πτωχευτικού
Κώδικα, ν. 3588/2007, εξελίσσονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή
από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2007 διατάξεις, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ εξαίρεση, µε απόφα-
ση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκ-
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κρεµούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχι-
ση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην περί-
πτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν
τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πι-
στωτών εφαρµόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις
των νόµων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα
διαδικασία.

β) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Οι εκ-
κρεµείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες εξε-
λίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
γ) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 68 έως και 77 του ν. 4307/2014 (Α΄
246), οι διατάξεις των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν
στις εκκρεµείς κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου διαδικασίες, εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο
παρόν. Κατ΄ εξαίρεση, µε απόφαση της συνέλευσης των
πιστωτών ειδικής διαχείρισης, που συγκαλείται µε πρό-
σκληση του ειδικού διαχειριστή επιτρέπεται η συνέχιση
της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται µε ανα-
λογική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα κα-
θήκοντα και τις αρµοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά
τον παρόντα νόµο στον σύνδικο. Όπου γίνεται αναφορά
σε νόµο στην ειδική διαχείριση των ανωτέρω άρθρων,
νοείται η διαδικασία του Κεφαλαίου Β΄ του Πέµπτου Μέ-
ρους του Δευτέρου Βιβλίου.

δ) Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58
του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ε) Καταργείται η παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), καθώς και κάθε
διάταξη που εκδόθηκε βάσει εξουσιοδότησης περιεχό-
µενης στην παραπάνω καταργούµενη διάταξη.
στ) Αίρεται η υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων έ-

τους 2020 για την απόκτηση άδειας διαχειριστή αφερεγ-
γυότητας, όπως όριζε το άρθρο 6 του π.δ. 133/2016.».

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 του ν. 4738/2020
(Α’ 207) αντικαθίσταται από εδάφια πρώτο και δεύτερο,
προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και το άρθρο δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 308
Έναρξη ισχύος

Τα άρθρα 31 έως και 171 και 189 έως και 265, πλην της
περ. β’ της παρ. 1, τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021.
Τα άρθρα 1 έως και 30 και 172 έως και 188, καθώς και η
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 265, τίθενται σε ισχύ την
1η Ιουνίου 2021. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 3 του άρθρου 264,
καθώς και οι άλλες διατάξεις του παρόντος για τις οποί-
ες δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κα-
τά παρέκκλιση των προβλεποµένων στην παρ. 1 του άρ-
θρου 76, τα φυσικά πρόσωπα πλην των εµπόρων απο-
κτούν πτωχευτική ικανότητα την 1η Ιουνίου 2021. Μέχρι
τη θέση σε ισχύ των άρθρων 172 έως και 188, αρµόδιο
πτωχευτικό δικαστήριο για πτωχεύσεις, ανεξαρτήτως οι-
κονοµικού αντικειµένου, είναι το Πολυµελές Πρωτοδι-
κείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέ-
ντρο των κύριων συµφερόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 84
Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του Κανονισµού

(ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123),
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις
πληρωµών µε κάρτες (Άρθρο 13 του Κανονισµού)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή
επιφορτισµένη µε τη διασφάλιση της τήρησης των άρ-
θρων 3, 4, 5, 6, 7 και 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751
και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται ως αρµόδια αρχή επιφορτισµένη µε τη διασφά-
λιση της τήρησης της παρ. 2 του άρθρου 8 και της παρ. 4
του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 και την ε-
πιβολή των σχετικών κυρώσεων.

3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού ορίζεται ως αρµόδια αρ-
χή επιφορτισµένη µε τη διασφάλιση της τήρησης του άρ-
θρου 8 εκτός της παρ. 2, του άρθρου 9, του άρθρου 10 ε-
κτός της παρ. 4 και του άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ)
2015/751 και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Για
την εφαρµογή του παρόντος η Επιτροπή Ανταγωνισµού
διαθέτει τις εξουσίες που της απονέµονται σύµφωνα µε
τον ν. 3959/2011 (Α΄ 93).

Άρθρο 85
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισµού

(ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123),
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις
πληρωµών µε κάρτες (Άρθρο 14 του Κανονισµού)

1. α) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιβάλ-
λονται κυρώσεις, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), κατά

οποιουδήποτε παραβάτη της 
παρ. 1 του άρθρου 60.
β) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα

µε την παρούσα, δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 60 του ν. 4261/2014.

2. α) Με απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατεί-
ας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και µε την επιφύ-
λαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (A΄ 133), επιβάλλονται κυρώσεις, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 13α του 
ν. 2251/1994 (Α΄ 191), κατά οποιουδήποτε παραβάτη

της παρ. 2 του άρθρου 60.
β) Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα

µε την παρούσα, δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994.

3. α) Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού επι-
βάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τον ν. 3959/2011 (Α΄
93), κατά οποιουδήποτε παραβάτη της παρ. 3 του άρ-
θρου 60.
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β) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δηµοσιεύει στον διαδι-
κτυακό της τόπο κάθε απόφαση περί επιβολής διοικητι-
κής κύρωσης ή λήψης άλλου µέτρου για παράβαση των
διατάξεων για τις οποίες είναι αρµόδια. 
γ) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να συνάπτει συµ-

φωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες
αρχές άλλων χωρών που εφαρµόζουν τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, ή ανάλογες διατάξεις, σε
συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος και τη Γενική
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
δ) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εκδίδει οδη-

γίες σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων της για τη
διασφάλιση της τήρησης του άρθρου 8 εκτός της παρ. 2
του άρθρου 9, του άρθρου 10 εκτός της παρ. 4 και του
άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 και την επιβο-
λή των σχετικών κυρώσεων. 

Άρθρο 86
Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών κατά 
την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2015 (ΕL L 123), σχετικά 

µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις 
πληρωµών µε κάρτες

(Άρθρο 15 του Κανονισµού)

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες α-
νακύπτουν µεταξύ δικαιούχου πληρωµής και του οικείου
παρόχου υπηρεσιών πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο
15 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, αρµόδιος είναι ο Ελ-
ληνικός Χρηµατοοικονοµικός Μεσολαβητής -Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ - ΕΕ-
ΕΔ). Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ο ΕΧΜ-Ε-
ΕΕΔ συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους φορείς των άλ-
λων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 87
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του άρθρου 9 

του Κανονισµού 2012/260 (L 94)

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4141/2013 (Α΄81) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«2. Επί παραβάσεων του άρθρου 8 του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 924 /2009 (L 266) και των άρθρων 3, 4, 5, κα-
θώς και του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
260/2012, που τελούνται από παρόχους υπηρεσιών πλη-
ρωµών ή χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, είτε αυτοί ανή-
κουν στα εποπτευόµενα από την Τράπεζα της Ελλάδος
πρόσωπα είτε όχι, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ε-
πιβάλει χρηµατικό πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµο-
σίου υπολογιζόµενο ως εφάπαξ ποσό ύψους δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ µέχρι δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι τριών εκατοµ-
µυρίων (3.000.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη των ειδικό-
τερων διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή άδειας
λειτουργίας, καθώς και των  ποινικών κυρώσεων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 88
Ρύθµιση απαιτήσεων δεδουλευµένων 
αποδοχών εργαζοµένων ΕΡΤ Α.Ε.

1. Οι απαιτήσεις των εργαζοµένων µε σύµβαση εξαρ-
τηµένης εργασίας ορισµένου και αορίστου χρόνου ιδιω-
τικού δικαίου στην καταργηθείσα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 της υπό στοιχεία ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) ΕΡΤ Α.Ε. και στις θυγατρι-
κές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ Α.Ε., α-
ναφορικά µε δεδουλευµένες αποδοχές υπερωριακής και
υπερεργασιακής απασχόλησης, απασχόλησης σε εξαι-
ρετέες ηµέρες λόγω µη χορήγησης αναπληρωµατικής η-
µέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας, που αφορούν την πε-
ρίοδο από την 1η Νοεµβρίου 2012 έως την 11η Ιουνίου
2013, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του ειδικού δια-
χειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. και βεβαιώνονται από τον τελευ-
ταίο, καταβάλλονται ατόκως, κατόπιν υποβολής σχετι-
κής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης του ε-
κάστοτε εργαζοµένου από το σύνολο των τυχόν εκκρε-
µών και µελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορι-
κά µε τις εν λόγω απαιτήσεις, καθώς επίσης και από ο-
ποιαδήποτε τυχούσα άλλη αξίωση που προέρχεται από
την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως νοµικής βάσης θεµελίωσής
της. 

2. Με επιµέλεια και ευθύνη του ειδικού διαχειριστή της
ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σηµείωµα, το οποίο κοινοποιείται
στον δικαιούχο και προσδιορίζει αναλυτικά το ποσό των
απαιτήσεων, µε ταυτόχρονη αναφορά περί ύπαρξης ή µη
εκκρεµούς ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου ασκηθέντος α-
πό τον δικαιούχο για τις απαιτήσεις αυτές. Στην περί-
πτωση ύπαρξης εκκρεµούς ενδίκου βοηθήµατος ή µέ-
σου, η καταβολή γίνεται εφόσον οι δικαιούχοι προσκοµί-
σουν, πέραν της ανέκκλητης δήλωσης παραίτησης της
παρ. 1, και δικόγραφο παραίτησης από το σχετικό ένδικο
βοήθηµα ή µέσο, κατατεθειµένο στη Γραµµατεία του οι-
κείου δικαστηρίου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν
προσκοµίσει τα ανωτέρω έγγραφα, τότε το σηµείωµα
του ειδικού διαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε. δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό µέσο σε δίκες που αφο-
ρούν τις οικείες απαιτήσεις, η δε έκδοσή του δεν συνι-
στά παραίτηση του Δηµοσίου από οποιαδήποτε ένσταση
µπορεί να προβληθεί στις σχετικές δίκες.

3. Τα καταβαλλόµενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακα-
τάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων.

4. Η καταβολή των βεβαιωµένων απαιτήσεων της παρ.
1 βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό για την παρακολούθη-
ση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ε-
νεργητικού και του παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυ-
γατρικών της, που µεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δηµό-
σιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4Β της υπό στοιχεία ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
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Άρθρο 89
Παράταση προθεσµίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

των αστικών συνεταιρισµών 

Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), που προστέθηκε µε το
άρθρο 44 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), το οποίο τροποποι-
ήθηκε µε το άρθρο 303 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ανα-
φορικά µε τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης των αστικών συνεταιρισµών, παρατείνεται µέχρι τις
31.3.2021. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986, η θητεία των
διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων που έληξε ή λή-
γει εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως σχετικής πρό-
βλεψης στο καταστατικό, παρατείνεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι τη σύγκληση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης του παρόντος ή µέχρι τη σύγκληση
της αµέσως επόµενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης. 

Άρθρο 90
Επιχορήγηση µεταφορικού κόστους 

εκδοτικών επιχειρήσεων

1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφηµερί-
δες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες
επλήγησαν από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19
εµφανίζοντας µείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω ε-
ντύπων τους, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση του
µεταφορικού  κόστους για τη διανοµή αυτών των εντύ-
πων. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης
είναι η εκδοτική επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δρα-
στηριότητας πριν την 1.1.2020.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσε-
ρα (4) ηµερολογιακά τρίµηνα αρχής γενοµένης από
1ης.1.2021 σε βάρος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών. Η επιχορήγη-
ση καταβάλλεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο σε τραπεζι-
κό λογαριασµό, που οι επιχορηγούµενες εκδοτικές επι-
χειρήσεις γνωστοποιούν στη διαδικτυακή πύλη
www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο περιβάλλον TAXISnet.

3. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο του συνολι-
κού µεταφορικού κόστους του κάθε τριµήνου. Το µέγι-
στο ποσό της επιχορήγησης ισούται µε το µεταφορικό
κόστος του αντίστοιχου τριµήνου του αµέσως προηγού-
µενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από
το εκάστοτε Πρακτορείο Διανοµής, βάσει των τηρουµέ-
νων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόµενων στοιχείων
του κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α΄
251).

4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, και, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε ο-
ποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φο-
ρολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο, τους δήµους, τις πε-
ριφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων, χωρίς τον όρο της παρακράτησης. Σε περί-
πτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενι-
κών διατάξεων περί φορολογικής ενηµερότητας, εφαρ-

µόζονται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) περί
συµψηφισµού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
περί βεβαίωσης οφειλής. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιό-
τητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέ-
ρωσης, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κα-
θορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης της παρ. 3 και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο 91
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων

Οι διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του ν. 4758/2020
(Α΄ 242) εφαρµόζονται σε όλες τις δηµόσιες επιχειρή-
σεις, οι οποίες τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) κατά τον χρό-
νο δηµοσίευσης του ν. 4758/2020.

Άρθρο 92
Ρυθµίσεις για ασφαλιστικές - αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα µε έδρα το Ηνωµένο Βασί-
λειο 

Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9)
τροποποιούνται ως εξής:

«5. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφά-
λισης στην Ελλάδα µε εγκατάσταση ή διασυνοριακά
πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης, δύνανται να συ-
νεχίσουν την άσκηση αυτών έως τις 31.12.2021, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της Ενότητας 1 του Κεφαλαί-
ου Θ΄ (άρθρα 130-140) του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), προκει-
µένου και µόνο να διασφαλιστεί η συνέχεια των συµβά-
σεων που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία απο-
χώρησης, περιλαµβανοµένης της εξυπηρέτησης των
συµβάσεων αυτών και της εξόφλησης των σχετικών
απαιτήσεων από ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή και
µόνο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
ν. 4364/2016, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της
Ελλάδος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε έδρα στα
κράτη - µέλη. Οι επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου δεν
δύναται να προβούν στη σύναψη νέων συµβάσεων παρο-
χής ασφαλιστικών υπηρεσιών, ή στη δηµιουργία, ανανέ-
ωση, επέκταση ή επανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης που
προβλέπεται σε συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν α-
πό την ηµεροµηνία αποχώρησης. Αντασφαλιστικές επι-
χειρήσεις µε έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες α-
σκούν δραστηριότητες αντασφάλισης στην Ελλάδα πριν
από την ηµεροµηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχί-
σουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων έως
τις 31.12.2021, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
Ενότητας 2 του Κεφαλαίου Θ΄ (άρθρα 141-143) του
ν. 4364/2016, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή και µόνο
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις αντασφαλι-
στικές επιχειρήσεις µε έδρα στα κράτη - µέλη. Ασφαλι-
στικοί διαµεσολαβητές µε έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθε-
στώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υ-
πηρεσιών πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης, µετά
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από την ηµεροµηνία αυτή αποτελούν επιχειρήσεις µε έ-
δρα σε τρίτη χώρα, εφαρµοζοµένων σε αυτές των σχετι-
κών διατάξεων του ν. 4583/2018 (Α΄ 212).

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται κατόπιν κοινής εισήγησης της Τράπεζας της Ελλά-
δος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να παρα-
ταθούν ή να συντµηθούν οι προθεσµίες της παρ. 1 και
της παρ. 5, να διευρύνεται ή να περιορίζεται το πεδίο ε-
φαρµογής του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του. Με όµοια
απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται τα θέµατα των παρ. 2 έ-
ως 5 για τις οντότητες των παρ. 1 και 5 και να θεσπίζο-
νται σχετικές προθεσµίες, µετά τη λήξη της µεταβατικής
περιόδου, που προβλέπεται στη Συµφωνία Αποχώρησης
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία µελλοντικής ε-
µπορικής σχέσης µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και Ευρω-
παϊκής Ένωσης.»

Άρθρο 93
Ρυθµίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής
των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων 
και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών 

που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19  
και των εντολέων - πελατών τους

1. Σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιω-
µένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού
έχει νοσηλευτεί σε δηµόσιο νοσοκοµείο που παρέχει νο-
σηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύε-
ται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκοµείου,
οι προθεσµίες υποβολής των πάσης φύσης - φορολογι-
κών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων  του
ιδίου και των εντολέων - πελατών του που λήγουν σε η-
µεροµηνίες που συµπίπτουν µε τη διάρκεια της νοσηλεί-
ας του, παρατείνονται µέχρι το τέλος του επόµενου µή-
να που ακολουθεί τον µήνα του εξιτηρίου.

2. Η ρύθµιση της παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς - πε-
λάτες για  τους οποίους ο λογιστής - φοροτεχνικός απο-
δεδειγµένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστηµα Taxisnet
κατά τον προηγούµενο µήνα της ηµεροµηνίας εισαγω-
γής του στο νοσοκοµείο και παραµένει εξουσιοδοτηµέ-
νος, σύµφωνα  µε τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδό-
τησης. H εξουσιοδότηση λογιστή - φοροτεχνικού στο
σύστηµα Taxisnet δηµιουργεί τεκµήριο εξουσιοδότησης
του ιδίου και για την υποβολή των ασφαλιστικών δηλώ-
σεων και καταστάσεων. 

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λό-
γω κορωνοϊό COVID-19, οι προθεσµίες της παρ. 1 παρα-
τείνονται µέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελά-
τη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περί-
πτωση όχι πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία
θανάτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονοµικών,  Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και  κατόπιν εισήγη-
σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων, δύναται να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 94
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων µέτρων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

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)
ως προς ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που παρατάθηκε έως τις
31.12.2020 µε την παρ. 1 του άρθρου 61 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.

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), που παρατάθηκε
έως τις 31.12.2020 µε την παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021.

Άρθρο 95
Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστηµάτων

Για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων
αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά-
στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) και του άρθρου
42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το
εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστηµάτων που εξακο-
λουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των α-
νωτέρω µέτρων.

Άρθρο 96
Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)
προστίθεται περ. ιστ΄, τροποποιείται το τελευταίο εδά-
φιο και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ηµέραν Κυριακήν

και ηµέρας αργίας αναπαύσεως

1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ η-
µέραν Κυριακήν και ηµέρας αργίας, δεν εφαρµόζονται ε-
πί µισθωτών απασχολουµένων εις επιχειρήσεις, εκµε-
ταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας εν γένει:
α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγµάτων παντός εί-
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δους, ως και των µετ’ αυτών συνδεοµένων εργασιών α-
ποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσε-
ως.
β) Επισκευής και συντηρήσεως µεταφορικών µέσων

ως και των αντιστοίχων τµηµάτων βιοµηχανικών κατα-
σκευής µεταφορικών µέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος,
συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ),
πρατηρίων διανοµής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυ-
τοκίνητα και χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων (γκα-
ράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίµατος και γρασαρί-
σµατος.
γ) Παραγωγής µετασχηµατισµού και διανοµής ηλε-

κτρικού ρεύµατος, ύδατος, φωταερίου, ατµού ή ατοµικής
ενεργείας.
δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και

λήψεως κινηµατογραφικών ταινιών.
ε) Δηµοσίων και Ψυχαγωγικών θεαµάτων και κέντρων

διασκεδάσεως, δηµοσίων παιγνίων και των µετ’ αυτών
συνδεοµένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτο-
ρείων εφηµερίδων, παντός είδους εκθέσεων, µουσείων
ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδροµιών,
αθλητικών σωµατείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών
παντός είδους.
στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, µπαρ, καφενείων,

γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστηµά-
των.
ζ) Ανθοπωλείων.    
η) Λουτρών.
θ) Ξενοδοχείων.
ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκοµείων και υγειονοµικών ι-

δρυµάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονοµικών εν
γένει υπαλλήλων.
ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτοµεί-

ων.
ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξοµοιουµένων κατα-

στηµάτων κατά τας διατάξεις του 
Α. Ν. 1424/49 και ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτο-

γραφείων και στιλβωτηρίων.
ιγ) Αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών

καρπών.
ιδ) Μη ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών.
ιε) Κέντρων διανοµής εµπορευµάτων προς καταστή-

µατα λιανικής πωλήσεως.
ιστ) Φαρµακαποθηκών.
Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους κατανα-

λωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφω-
νικά ή από ηλεκτρονικό κατάστηµα υπεραγορών (super
market) και κάθε άλλου εµπορικού καταστήµατος, ως κέ-
ντρο διανοµής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό
κατάστηµα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.»

Άρθρο 97
Υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η ανάληψη συµβατικών δεσµεύσεων από όργανα των
ορισµένων ως δικαιούχων συγχρηµατοδοτούµενων έρ-
γων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέχρι την έναρξη
ισχύος  του παρόντος, ανεξαρτήτως του ορισµού τους
ως αποφαινόµενων οργάνων, καθίστανται νόµιµες και
κανονικές, εφόσον οι απαιτούµενες από τον νόµο πρά-
ξεις και στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων έχουν καταχω-

ρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµ-
βάσεων και έχουν τηρηθεί οι σχετικές διαγωνιστικές δια-
δικασίες του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 98
Έναρξη πρώτης προγραµµατικής περιόδου Εθνικού

Προγράµµατος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια 
µεταβατικής περιόδου - Τροποποίηση του ν. 4635/2019

(Α΄ 167)

Το άρθρο 139 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής πε-
ριόδου του Ε.Π.Α., η οποία λαµβάνει χώρα την 1.7.2021,
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των φο-
ρέων και των ενεργειών για την προετοιµασία του Ε.Π.Α.
και τον προσδιορισµό των προγραµµατικών στόχων της
µεταβατικής περιόδου. Με όµοια απόφαση, µπορεί να
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διαδικασία έντα-
ξης έργων στο Π.Δ.Ε. για χρηµατοδότηση από το εθνικό
σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων εγκρίνεται πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθει-
ας µεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του Ε.Π.Α.
και των προγραµµάτων του και την υποστήριξη έργων
του εθνικού σκέλους, µε δικαιούχο τη Δι.Δι.Ε.Π. και µε
περίοδο επιλεξιµότητας δαπανών που αρχίζει από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει ένα (1) έτος µετά
την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου. Με
την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισµός
του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 134, και µπορεί να
προσδιορίζονται και άλλοι δικαιούχοι των ενεργειών. Κα-
τά την κατάρτιση και εφαρµογή του προγράµµατος ενερ-
γειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου, δύναται
να λαµβάνεται µέριµνα για την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν: α)
στην κατάρτιση, την ενηµέρωση, τον σχεδιασµό και την
έναρξη της υλοποίησης του Ε.Π.Α. και των προγραµµά-
των του, β) στην υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδι-
κών Προγραµµάτων του άρθρου 110 του ν. 4497/2017
και γ) στην πραγµατοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσε-
ων της υποπαρ. 3 της παρ. Β΄ του άρθρου 129 του παρό-
ντος. Η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα
µε τις παρ. 1-7 του άρθρου 119, την παρ. 8 του άρθρου
200 και το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και µε α-
νάλογη εφαρµογή: α) της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ
493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραµµά-
των και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κα-
τηγορίας και β) της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 48
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Κατά την εφαρµογή του προ-
γράµµατος, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόµενοι δικαιού-
χοι µπορούν να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµη-
θευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συ-
ντονισµού του ν. 4314/2014 για την εκτέλεση των αντί-
στοιχων ενεργειών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραµµα κα-
τάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου Ε.Π.Α.

36



και των επιµέρους προγραµµάτων του και να παρατείνε-
ται η περίοδος επιλεξιµότητας δαπανών του προγράµµα-
τος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιό-
δου.» 

Άρθρο 99
Δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής

Τράπεζας Α.Ε. για το πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ»

1. Οι δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας Α.E. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) για την υλοποίηση και
διαχείριση του προγράµµατος «Εξοικονοµώ - Αυτονο-
µώ» που προκηρύχθηκε µε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/Ε-
ΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β΄ 5229) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί
σχετικό κονδύλιο λειτουργικών εξόδων στις αποφάσεις
ένταξης σε επιχειρησιακά προγράµµατα, δύναται να κα-
λύπτονται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε εγγραφή
διακριτού ενάριθµου έργου. 

2. Ο προϋπολογισµός των δαπανών της παρ. 1 ορίζε-
ται σε µέγιστο ποσοστό δύο τοις εκατό και πέντε δέκατα
(2,5%) επί του προϋπολογισµού των άµεσων ενισχύσε-
ων του προγράµµατος που βαρύνει σχετική Σ.Α.Ε. του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος των
δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε εκατόν εβδοµήντα
(170) ευρώ ανά ολοκληρωµένο φάκελο/αίτηµα δικαιού-
χου. Ως ολοκλήρωση του φακέλου/αιτήµατος ορίζεται
το στάδιο της τελικής αξιολόγησης προς εκταµίευση της
ενίσχυσης ή προς απένταξη.

3. Η πληρωµή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γί-
νεται τµηµατικά ως ακολούθως: 
α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του µέγιστου

προϋπολογισµού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλ-
λεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης
λειτουργίας του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ - Αυτονο-
µώ». 
β) Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε εξαµηνιαία βάση. Η

Ε.Α.Τ. Α.Ε. υποχρεούται εντός ενός (1) µηνός από τη λή-
ξη εκάστου εξαµήνου να υποβάλει γραπτό αίτηµα πλη-
ρωµής στην Επιτελική Δοµή Ε.Σ.Π.Α. Τοµέα Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας («Επιτε-
λική Δοµή»), το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση
των φακέλων που έχουν ολοκληρωθεί. Η Επιτελική Δοµή
εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούµε-
νης από την Ε.Α.Τ. Α.Ε. πληρωµής. Τα παραπάνω αποτε-
λούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγµατοποί-
ηση της πληρωµής από την οικονοµική υπηρεσία του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωµή ο-
λοκληρώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος από τη Γενική Διεύθυνση Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

4. Η µεταφορά της χρηµατοδότησης στην Ε.Α.Τ. Α.Ε.
γίνεται χωρίς υπόλογο µε αναλογική εφαρµογή της περ.
ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Οικονοµικών (Β΄ 2857). 

Άρθρο 100
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού
εµπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

που λειτουργούν στο πλαίσιο σύµβασης 
δικαιόχρησης (franchising)

1. Η ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας φορέα ηλε-
κτρονικού εµπορίου είναι ελεύθερη για τις επιχειρήσεις
του λιανικού εµπορίου, που λειτουργούν στο πλαίσιο
σύµβασης δικαιόχρησης (franchising), µε την επιφύλαξη
του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116). Η δραστηριότητα φορέα η-
λεκτρονικού εµπορίου για τους δικαιοδόχους των συµ-
βάσεων δικαιόχρησης συνίσταται: α) στη δυνατότητα ε-
ξεύρεσης καταναλωτών, β) στη δυνατότητα άµεσης και
ταχείας επικοινωνίας µε τους καταναλωτές και γ) στη
δυνατότητα προώθησης των πωλήσεών τους στους κα-
ταναλωτές, τόσο εντός, όσο και εκτός της παραχωρηθεί-
σας µε τη σύµβαση δικαιόχρησης, συµβατικής περιοχής.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται υ-

ποχρεωτικά και στις περιπτώσεις των Συµβάσεων Δικαι-
όχρησης, όπου εµπεριέχεται ρήτρα περί απαγόρευσης
στους δικαιοδόχους του Δικτύου της Σύµβασης Δικαιό-
χρησης διενέργειας ενεργητικών πωλήσεων είτε εντός
είτε εκτός της παραχωρηθείσας σε αυτούς συµβατικής
περιοχής.

2.Η παρούσα διάταξη ισχύει µέχρι 31.3.2021.

Άρθρο 101
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 

καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. 
µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» λόγω

της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19

Για την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από τη δη-
µοσίευση της παρούσας δύναται ο Δήµος Λαµιέων της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ε-
νέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσε-
ων του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση
Λαµίας» («Π.Ε.Λ.») του άρθρου 1 του ν. 214/1975 (Α΄
259).

Άρθρο 102
Συµπληρωµατικός Κρατικός Προϋπολογισµός 
οικονοµικού έτους 2020 – Προϋπολογισµός 

Δηµοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων έτους
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον
ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώ-
σεις κατά διακόσια εκατοµµύρια (200.000.000) ευρώ στο
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Οι προστιθέµενες πι-
στώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασµό Ε-
ξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζο-
νται µε την υλοποίηση µέτρων προστασίας της δηµόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού
φορέα.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 103
Κατ’ εξαίρεση µετακίνηση προσωπικού του Δηµοσίου

στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονοµής 
των συντάξεων - Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 

του ν. 4354/2015

1. Για την ταχύτερη περάτωση εκκρεµών αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατά-
ξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), επι-
τρέπεται η απόσπαση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανι-
σµό Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) µόνιµων ή µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλή-
λων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού σε διοικη-
τικό κλάδο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001
(Α΄ 39) και ανήκουν οργανικά σε φορείς εντός της Γενι-
κής Κυβέρνησης είτε εκτός αυτής, υπό τις κάτωθι προϋ-
ποθέσεις και διαδικασία: 
α) Εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος ο οικείος Υπουργός και ο επικεφαλής κάθε α-
νεξάρτητης αρχής καταρτίζουν πίνακα µε τους υπαλλή-
λους που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για από-
σπαση σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντός της περιφερεια-
κής ενότητας της οργανικής τους θέσης. Στον εν λόγω
πίνακα περιλαµβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν ορ-
γανικά στο Υπουργείο και οι υπάλληλοι που ανήκουν ορ-
γανικά στους φορείς αρµοδιότητάς του.
β) Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται λαµβάνοντας υπόψη

τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα και την καταλληλό-
τητα των υπαλλήλων. Ακολούθως, κοινοποιείται προς ε-
νηµέρωση στους υπαλλήλους που αφορά, προκειµένου
να δηλώσουν εντός πέντε (5) ηµερών τη βούληση τους
για απόσπαση. Οι ανωτέρω αποσπώνται κατά προτεραιό-
τητα κατά το τελικό στάδιο επιλογής από τον Διοικητή
του e-ΕΦΚΑ.

2. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν, αποσπώνται µε απόφα-
ση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών. Κατά το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι τα-
κτικές αποδοχές καταβάλλονται από τον φορέα προέ-
λευσης.

3. Σε περίπτωση που προκύψουν επιτακτικές υπηρε-
σιακές ανάγκες, από τους οικείους πίνακες της περ. β΄
της παρ. 1, σε όσους υπαλλήλους δεν έχουν ήδη απο-
σπαστεί, επιτρέπεται να ανατεθεί µε κοινή απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου και του Διοι-
κητή του e-ΕΦΚΑ παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της
θέσης τους, κατ΄ εξαίρεση ο χειρισµός υποθέσεων συ-
νταξιοδότησης για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. Στην
περίπτωση αυτή, η απασχόληση παρέχεται υπερωριακά
στα καταστήµατα του e-ΕΦΚΑ µετά το πέρας του ωραρί-
ου εργασίας τους. 

4. Οι αποσπάσεις και η παράλληλη ανάθεση καθηκό-
ντων για τους υπαλλήλους που επιλέγονται, είναι υπο-
χρεωτική και αίρεται µόνο για λόγους που ανάγονται
στη χαµηλή αποδοτικότητα του υπαλλήλου. 

5. Στους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου καταβάλ-
λεται η αποζηµίωση της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176). 

6. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας εξαιρούνται
οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και όλων ανεξαιρέ-
τως των φορέων του, συµπεριλαµβανοµένων και των νο-
σηλευτικών ιδρυµάτων, του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των
καταστηµάτων κράτησης.

7. Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 προστίθεται παρ. 11
ως εξής: 

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο προσωπι-
κό που συµµετέχει στα κλιµάκια - οµάδες, υποοµάδες
εργασίας και στις οµάδες εργασίας που συστάθηκαν ή
συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 µε
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάρι-
ση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανο-
νισµό και την πληρωµή συντάξεων του δηµόσιου τοµέα
και όλων των πρώην ταµείων που εντάχθηκαν στον e-
ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζηµίωση, εφόσον επιτευχθούν οι
ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το
όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος,
µη υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της
παρ. 3.»

Άρθρο 104
Παραίτηση από ένδικα µέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

1. Ο  Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ)  και ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) παραιτούνται µε απόφαση Διοι-
κητή  από ένδικα µέσα και βοηθήµατα που ήδη έχουν α-
σκηθεί, κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων
προσωρινών διαταγών, µε τις οποίες διατάσσεται η πα-
ραµονή ή η επαναπρόσληψη εργαζοµένων σε υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ και των τ. εντασσόµενων σε αυτόν φορέων
ή κλάδων και του ΟΑΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι οι α-
νωτέρω εργαζόµενοι παραιτούνται εγγράφως από ο-
ποιoδήποτε δικόγραφο ή δικαίωµα που απορρέει από την
αιτία αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσης οι-
κονοµικών αξιώσεών τους και εφόσον υφίστανται οι α-
ναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του e-ΕΦΚΑ
και του ΟΑΕΔ.

2. Η απόφαση της παρ. 1 αιτιολογείται ειδικά ως προς
την αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών των ερ-
γαζοµένων για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών
του e-ΕΦΚΑ και αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη των
σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισµό του e-ΕΦΚΑ
και του ΟΑΕΔ.

3.  Μετά την παραίτηση από τα ένδικα µέσα και βοηθή-
µατα που έχουν ήδη ασκηθεί κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 1, οι εργαζόµενοι καταλαµβάνουν ειδικά συστηνό-
µενες προσωποπαγής θέσεις και ειδικά ως προς τον e-
ΕΦΚΑ τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συ-
στήνονται για τις ανάγκες της απονοµής και εκκαθάρι-
σης των συντάξεων,  οι οποίες καταργούνται µε την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

Άρθρο 105
Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από 

τις επιχειρησιακές διοικητικές µονάδες του e-EΦΚΑ

1. Οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές µονάδες
του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), που υπάγονται
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), όπως αυτές ορίζονται µε την υπ. αριθµ.
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59679/12.3.2020 (Β΄ 831) διαπιστωτική πράξη, και η Κε-
ντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ µπορούν, µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016, να συνά-
πτουν συµβάσεις για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών µε τις διαδικασίες των άρθρων 32 ή 118 του ν.
4412/2016 για ύψος εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
µέχρι τα όρια της περ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται µόνο για την προµήθεια αγα-
θών που υπάγονται στον κωδικό CPV 30213300-8 (επι-
τραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και για χρονικό
διάστηµα έως πέντε (5) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Άρθρο 106
Διάθεση προσωπικού Επιµελητηρίων στον e-ΕΦΚΑ

Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου των επι-
στηµονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρµακοποι-
ών, µηχανικών και των  επιµελητηρίων, δύναται να διατί-
θεται στον e-ΕΦΚΑ προσωπικό των οικείων επιστηµονι-
κών συλλόγων και των επιµελητηρίων. Το προτεινόµενο
προσωπικό τοποθετείται µε απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦ-
ΚΑ κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά είτε στην
υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευ-
αστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των
τοµέων Νοµικών, Υγειονοµικών, Μηχανικών και Ε.Δ.Ε.
είτε στην εκκαθάριση των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιο-
δότησης, τον κανονισµό και πληρωµή των συντάξεων.
Με απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ ρυθµίζονται η διαδι-
κασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανοµή, ο αριθ-
µός, ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Η δαπάνη της µισθοδοσίας και οι αµοιβές των διατιθέ-

µενων µε την παρ. 1 βαρύνουν τον φορέα προέλευσης.»

Άρθρο 107
Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ

1. Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ δύναται να αποφασίζει την
ανάθεση του έργου της υποστήριξης
των διαδικασιών απονοµής συντάξεων σε συνταξιού-

χους λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και
των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και
του Δηµοσίου, οι οποίοι κατά τον χρόνο της ενεργού υ-
πηρεσίας τους είχαν υπηρετήσει στα αντικείµενα της ε-
πεξεργασίας των αιτηµάτων παράτασης αναπηρικών συ-
ντάξεων, απονοµής και παράτασης του εξωϊδρυµατικού
επιδόµατος, µεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, απο-
νοµής συντάξεων όλων των κατηγοριών, της διαδικα-
σίας ελέγχου στην ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλι-
σης, της διαδικασίας ελέγχου των εισφορών, καθώς και
της υποστήριξης της γραµµατείας συντάξεων.

2. Η ανάθεση του έργου της παρ. 1  γίνεται αποκλει-
στικά µε συµβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν
δύναται να υπερβαίνει το διάστηµα των οκτώ (8) µηνών,
άνευ δυνατότητας ανανέωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζεται η κατ’ αποκοπή καταβαλλόµενη αµοιβή

για το περιγραφόµενο στην παρ. 1 έργο, βάσει απόδο-
σης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

4. Η δραστηριότητα της παρ. 1 εξαιρείται από το πεδίο

εφαρµογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), ό-
πως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 27 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43).

Άρθρο 108
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπρόθεσµων 

υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. 
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση 

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) επέρχονται οι
εξής αλλαγές:

1. Στην περ. α΄ της παρ. 1 η ηµεροµηνία «31.12.2020»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.6.2021» και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. α) Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντά-
χθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρµακεία, λοιπούς
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας,
όπως ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστή-
ρια, φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονοµι-
κού και λοιπού υλικού, και προς ασφαλισµένους των
Φ.Κ.Α., εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-ΕΦ-
ΚΑ µέχρι τις 31.3.2021.»

2. Προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η ηµεροµηνία
εκκαθάρισης και πληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρε-
ώσεων της παρ. 1, και πάντως όχι πέραν της
30ής.6.2021.»

Άρθρο 109
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία 

του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθµισης ασφαλιστικών
οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) επέρχονται οι
εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθµιση συντε-

λείται µε την καταβολή της δόσης του µηνός Νοεµβρίου
2020, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την
31η.12.2020. Η προθεσµία καταβολής όλων των επόµε-
νων δόσεων της αναβιώσασας ρύθµισης παρατείνεται
κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την
ηµέρα της αναβίωσης.»

2. Προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ανακα-
θορίζεται το χρονικό διάστηµα της απώλειας των ρυθµί-
σεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ηµεροµηνία πληρω-
µής της παρ. 2, πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021, και
να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διαδικασίας επανένταξης στη ρύθµιση
των πληγέντων από την πανδηµία του κορωνοϊού.» 

Άρθρο 110
Διαδικασία διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού 

και του κατώτατου ηµεροµισθίου κατά το έτος 2021 -
Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 

του ν. 4172/2013

Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων µέτρων για
τον περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας του κορω-
νοϊού COVID-19, η διαδικασία του παρόντος κατά το έ-
τος 2021 ορίζεται 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 Μαρτίου 2021.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ.
αα΄ της περ. β΄ της παρ. 5 λαµβάνουν χώρα το αργότε-
ρο έως την 30η Απριλίου 2021.

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 Μαΐου 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 (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσµατος
Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της
παρ. 5, λαµβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Μαΐου
2021.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης ολοκλη-

ρώνεται, κατά την υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 5, το
αργότερο έως την 30η Ιουνίου 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 Ιουλίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Άρθρο 111
Παράταση παραµονής στην υπηρεσία 

των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων 
και Διευθύνσεων

Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 155 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), δύνανται, κατόπιν αιτήµατός τους,
οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευ-
θύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, καθώς και οι εκτελούντες σήµερα χρέη αναπλη-
ρωτών αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται
αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω της συµπλήρωσης
του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας, να πα-
ραµείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2021, για
την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών των υπηρε-
σιών ως προς την άµεση εφαρµογή των µέτρων στήριξης
εργαζοµένων και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών δια-
σποράς της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 112
Παράταση µηχανισµού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) επέρχονται οι
εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020

έως 28.2.2021 µηχανισµός ενίσχυσης της απασχόλησης
µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργα-
σίας, που καλείται “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, µε σκοπό τη διατήρη-
ση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ι-
διωτικό τοµέα.»

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 προστίθενται δύο
εδάφια και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:

«3. α) Στους εργαζοµένους των επιχειρήσεων-εργοδο-
τών που εντάσσονται στον µηχανισµό, καταβάλλεται οι-
κονοµική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχε-
ται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των ερ-
γαζοµένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον ο-
ποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που α-
ντιστοιχούν στο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, δεν
καλύπτονται από τον µηχανισµό. Σε περίπτωση που οι
καθαρές αποδοχές, µετά την ανωτέρω προσαρµογή, υ-
πολείπονται του καθαρού νοµοθετηµένου κατώτατου µι-
σθού ή ηµεροµισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο ονοµαστικός µισθός που
λαµβάνεται υπόψιν για τον υπολογισµό της οικονοµικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρ-
θρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 104). Υπερβάλλοντα ποσά
που θα καταβληθούν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος και εφεξής αναζητούνται µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ.
23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
2274).».

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 31 προστίθενται οι λέξεις «επιδόµατος Πάσχα
2021» και το εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Στο πλαίσιο του µηχανισµού αυτού καταβάλλεται α-
ναλογία του επιδόµατος αδείας και του επιδόµατος Χρι-
στουγέννων έτους 2020, επιδόµατος Πάσχα 2021, υπο-
λογιζόµενων επί της οικονοµικής ενίσχυσης βραχυχρό-
νιας εργασίας, που ανέρχεται στο εξήντα τοις εκατό
(60%) των µειωµένων αποδοχών των εργαζοµένων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 31, µετά τις λέξεις «Χριστουγέννων έτους 2020»
προστίθενται οι λέξεις «και Δώρο Πάσχα» ως εξής:

«Τα οριζόµενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για
το επίδοµα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέν-
νων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021».

5. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 31 η ηµεροµηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαµορφώνε-
ται ως εξής:  

«Για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 ως 28.2.2021
καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό το σύνολο των ασφαλιστι-
κών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι ερ-
γαζόµενοι δεν απασχολούνται.»

6.α) Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου
31, η ηµεροµηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαµορφώνεται
ως εξής:

«Για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως 28.2.2021
καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά πο-
σοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζό-
µενοι δεν απασχολούνται.»
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β) Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρ-
θρου 31, η ηµεροµηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«Κατ` εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρο-
νικό διάστηµα ισχύος του µηχανισµού εκτείνεται έως και
τις 28.2.2021. Δικαίωµα συµµετοχής από 16.10.2020 έως
28.2.2021 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωµα
συµµετοχής στον µηχανισµό οποιαδήποτε στιγµή κατά
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.».

Άρθρο 113
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εµµέσων µελών

Η παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα έµµεσα µέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότη-
τα µέχρι την 31.12.2020 και των οποίων οι άµεσα ασφα-
λισµένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παρα-
µένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικα-
νότητα µέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των
στοιχείων τους µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021.».

Άρθρο 114
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους 

επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους 
και ασφαλισµένους στον τ. Ο.Γ.Α.

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020
(Α’ 235) προστίθεται τρίτο εδάφιο, προστίθεται παρ. 4
και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 71
Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης 

ετών 2017, 2018 και 2019

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλι-
στικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπα-
σχολουµένων, ελεύθερων επαγγελµατιών µε πολλαπλή
ή µη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην
ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να
καταβληθεί από τους ασφαλισµένους (χρεωστικό υπό-
λοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισοµερώς κατανεµηµένη, σε
πέντε (5) µηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του
ποσού της µηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την 31η.3.2021.
Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα. Ο οφειλέτης δύ-
ναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ ε-
ξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των δόσεων. Η ασφαλι-
στική ικανότητα των υπαγόµενων στην παρ. 1 παρατεί-
νεται έως την 28η.2.2021.

3. Εάν η µηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εµπρό-
θεσµα, επιβάλλεται ο προβλεπόµενος τόκος σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία επί του ποσού της µηνιαίας
δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσµα».

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθε-

σµίες της παρ. 2 και η ασφαλιστική ικανότητα των υπα-
κτέων στην παρ. 1 και να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 115
Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστασία 
των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάµου, Ικαρίας και Χίου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισµό 

της 30ής Οκτωβρίου 2020

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, α-
νεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας, που επλήγησαν από τον σεισµό της 30ης Οκτωβρί-
ου 2020 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάµου, Ικαρίας και Χίου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µπορούν να θέτουν
σε αναστολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή όλων
των εργαζοµένων τους, µέχρι την αποκατάσταση των
ζηµιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινο-
µένου από τις 31.10.2020 και πάντως όχι πέραν των
τριών (3) µηνών.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 υποχρεού-
νται να µην προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγ-
γελία των συµβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θέ-
τουν τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων τους σε
αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1. Σε περίπτωση πραγ-
µατοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν
χρήση της ανωτέρω ρύθµισης υποχρεούνται µετά από τη
λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβάσεων εργα-
σίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο α-
ριθµό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
χρονικό διάστηµα της αναστολής.

4. Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1, καθίστανται
δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκα-
του τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ’ αναλογία των ηµε-
ρών διάρκειας της αναστολής των συµβάσεων εργασίας
τους. Ως βάση υπολογισµού για τον µήνα Νοέµβριο 2020
ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, ενώ για
τους µήνες Δεκέµβριο 2020 και Ιανουάριο 2021 το ποσό
των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά µή-
να. Στους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργα-
σίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστι-
κή κάλυψη, υπολογιζόµενη επί του ονοµαστικού τους µι-
σθού και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

5. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των ερ-
γαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν
σε αναστολή, σύµφωνα µε το παρόν, υποβάλλονται από
τον εργοδότη. 

6. Οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.
1, των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί µε καταγ-
γελία κατά το χρονικό διάστηµα από τις 31.10.2020 µέ-
χρι και τη δηµοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαι-
ούχοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζη-
µίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της
από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η ο-
ποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την
ηµεροµηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για
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χρονικό διάστηµα όχι πέραν των τριών (3) µηνών. Η απο-
ζηµίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πε-
ντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00€) ανά µήνα,
ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ηµέρες, εφόσον
δεν έχουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλον ερ-
γοδότη ή δεν λαµβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας α-
πό τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(ΟΑΕΔ). Στους εργαζόµενους παρέχεται πλήρης ασφα-
λιστική κάλυψη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα
τεσσάρων ευρώ (534,00€).

7. Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού είναι 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, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιω-
µένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

8. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, την
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων και την αναλογία
του δώρου Χριστουγέννων καλύπτεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.

9. Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από
τους εργαζόµενους της παρ. 4, ο εργοδότης υποχρεού-
ται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε την οποία δηλώνει τους ερ-
γαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν
σε αναστολή.

10. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνω-
στοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγρά-
φως ή ηλεκτρονικά, στον εργαζόµενο, δηλώνοντάς του
και τον αριθµό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης
τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μετά από την ανωτέρω γνωστο-
ποίηση οι δικαιούχοι-εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τα ανω-
τέρω, για να λάβουν την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, υ-
ποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύ-
θυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής
Γραµµατείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δι-
καιούχων εργαζοµένων συµπεριλαµβάνονται, εκτός των
προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτό-
µατα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα στοιχεία του προσωπικού
τους τραπεζικού λογαριασµού IBAN, τα οποία διασταυ-
ρώνονται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
4557/2018 (Α΄139), µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστη-
µάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθώς και ο αριθµός πρωτοκόλλου κα-
ταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

11. Οι εργαζόµενοι της παρ. 6 υποβάλλουν αίτηση, η ο-
ποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α` 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ειδικού µηχανι-
σµού στήριξης των εργαζοµένων (supportemployees.ser-
vices.gov.gr), µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν.
4727/2020 (Α΄184). Η ηλεκτρονική πλατφόρµα του
προηγούµενου εδαφίου τηρείται στη Γενική Διεύθυνση
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργα-
σία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραµµατείας
Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-

ποθέσεων. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω
πλατφόρµα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή
του µε τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γε-
νικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµό-
σιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι ό-
ροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος.

13. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια ειδικώς για την εφαρµογή του παρόντος µέ-
σω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργα-
σία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραµµατείας
Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων.

14. Η ισχύς του παρόντος άρχεται την 31η.10.2020. 

Άρθρο 116
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά

εργαζοµένων σε τουριστικά, επισιτιστικά 
και άλλα εποχιακά επαγγέλµατα 

Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«8. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020 και µόνο,
για τους απασχολούµενους σε τουριστικά, επισιτιστικά
και άλλα εποχιακά επαγγέλµατα, οι οποίοι υπάγονται
στην περ. β΄ της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού ε-
πιδόµατος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ηµέρες εργα-
σίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να
λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του
άρθρου 6. Για τους ανωτέρω απασχολούµενους των ο-
ποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε εντός του 2020 και δεν
έχουν αναγγελθεί για τακτική επιδότηση ανεργίας στις
Υπηρεσίες του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (ΟΑΕΔ), η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου
27 του ν. δ.  2961/1954 (Α’197), αρχίζει από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.
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.»

Άρθρο 117
Κυρώσεις σε εργοδότη που λαµβάνει ποσό 

της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού από  εργαζόµενο

Ο εργοδότης που αξιώνει και λαµβάνει από εργαζόµε-
νο µέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζηµίωσης ειδι-
κού 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),
της οποίας ο εργαζόµενος είναι δικαιούχος, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και τιµω-
ρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και
χρηµατική ποινή οριζόµενη σε τριακόσιες εξήντα (360)
ηµερήσιες µονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ηµε-
ρήσιων µονάδων) δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δε-
κατεσσάρων (14) ευρώ.  
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Άρθρο 118
Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή 

Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών

Κατ’ εξαίρεση και έως την 31η.3.2021, οι Γενικές Συ-
νελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών
οργανώσεων, όλων των σωµατείων που λειτουργούν βά-
σει του ΑΚ ή άλλων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουµένων των αλληλοβοηθητικών τα-
µείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται,
µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων διοίκησής
τους, µε τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων
ψηφιακών µέσων αποµακρυσµένης συµµετοχής των µε-
λών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών µέσων λαµβά-
νονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσε-
ων, τηρουµένων των λοιπών κείµενων και καταστατικών
διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης. 
Τα Διοικητικά Συµβούλια είναι υποχρεωµένα να λαµ-

βάνουν κάθε πρόσφορο µέτρο για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Άρθρο 119
Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 

«Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)»

Η παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4623/2019 (Α’134) αντικαθί-
σταται ως εξής:
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α΄

110) αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς
του παρόντος αρχίζει µετά την παρέλευση είκοσι τεσσά-
ρων (24) µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 120
Μέτρα για την προώθηση των θεσµών της αναδοχής

και της υιοθεσίας

Στο άρθρο 9 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται η
περ. δ΄ της παρ. 1 και προστίθεται νέα περ. ε΄, προστί-
θεται νέο εδάφιο στην περ. ζ΄, οι λοιπές περιπτώσεις α-
ναριθµούνται και η διάταξη διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Όσοι επιθυµούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς υπο-
βάλλουν στον αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 13, φορέα
τα εξής δικαιολογητικά:
α. αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο,

ο αριθµός ΑΜΚΑ, η διεύθυνση κατοικίας, καθώς και η η-
λικία τους και στην οποία αναφέρεται τεκµηριωµένα ο
λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς,
β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ. πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµα-

τος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών. Αν δεν
έχει ακόµη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισµού
φόρου εισοδήµατος του τελευταίου φορολογικού έτους,
αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει υποβάλει
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να
προσκοµίσει την εν λόγω πράξη όταν αυτή εκδοθεί,
δ. πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών

και τα συνοικούντα µε αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από
χρόνια µεταδοτικά νοσήµατα, το οποίο εκδίδεται από ια-
τρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που µπορούν να χο-

ρηγήσουν σχετικό πιστοποιητικό, των δηµόσιων δοµών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), των δηµό-
σιων νοσοκοµείων και των Τοπικών Μονάδων Υγείας
(Το.Μ.Υ.),
ε. πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών

και τα συνοικούντα µε αυτόν πρόσωπα δεν πάσχουν από
ψυχικά νοσήµατα, το οποίο εκδίδεται από ψυχίατρους
των δηµόσιων δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.) και των δηµόσιων νοσοκοµείων,
στ. πιστοποιητικό περί µη θέσης σε δικαστική συµπα-

ράσταση ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτο-
δικείο του τόπου µόνιµης κατοικίας των αιτούντων και ό-
σων συνοικούν µε αυτούς,
ζ. αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης

των ιδίων και των συνοικούντων µε αυτούς ενήλικων µε-
λών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
τελεσίδικα για αδικήµατα που επισύρουν, σύµφωνα µε
το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική µέριµνα ή για
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονο-
µικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, αρπαγής α-
νηλίκων, εµπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας
σύµφωνα µε το ν. 3500/2006 (Α’ 232), καθώς και για όσα
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά ή την
εµπορία οργάνων,
η. πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για

όσα αδικήµατα προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄, καθώς
και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του
τόπου µόνιµης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή
φυγόποινοι για τα ίδια αδικήµατα.
Τα πιστοποιητικά των περ. β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ εκδίδο-

νται εντός του προηγούµενου τριµήνου από την υποβο-
λή τους. Τα πιστοποιητικά των περ. ζ΄ και η΄ αναζητού-
νται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον αρµόδιο φο-
ρέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστηµα είναι εγγε-
γραµµένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα µητρώα των
άρθρων 6 και 7.».Ε

Άρθρο 121
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης επαγγελµατιών 

της τέχνης και του πολιτισµού

1. Καλλιτέχνες, δηµιουργοί και επαγγελµατίες της τέ-
χνης και του πολιτισµού, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
από 13.5.2020 έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλε-
κτρονική πλατφόρµα:

artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι δικαιούχοι της α-
ποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(A΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (A’ 76), για τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµ-
βριο του 2020.

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 εργοδότη ή δεν λαµ-
βάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού κατά τη διάρκεια
του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.

3. Η αποζηµίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκ-
χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
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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 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.

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 των στοιχείων που τηρού-
νται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα, artandculture-
professionals.services.gov.gr, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑ-
ΕΔ και στους συναρµόδιους φορείς. 

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 δύνανται να ρυθµί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των ανωτέ-
ρω δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής της αποζηµίω-
σης ειδικού σκοπού, να παρατείνεται η ισχύς του παρό-
ντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται ειδικότερα
ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

8. Η ισχύς του παρόντος άρχεται την 1η.11.2020.

Άρθρο 122
Νοµιµοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης 

στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης 
του πρώην ΟΓΑ

1. Οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ασφαλισµένων των
Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι ο-
ποίοι µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπο-
βάλει συνταξιοδοτικό αίτηµα, το οποίο και εκκρεµεί, θε-
ωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης
έως τις 31.12.2016.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται εφόσον: α) κατά τον ίδιο χρό-
νο, δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν
ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την α-
σφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλον
φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού
µε την επιφύλαξη της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4169/1961 (Α’ 81) και β) προκειµένου για υπηκό-
ους τρίτων χωρών που κατά τον χρόνο της ασφάλισής
τους διέµεναν νόµιµα στη Χώρα.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 7 του ν.
3050/2002 (Α΄ 214). 

4. Οι εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του αρµόδιου ορ-
γάνου εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 40 του π.δ.
78/1998 (Α΄ 72) κρίνονται σύµφωνα µε την παρ. 3. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 123
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων 
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) - Αντικατάσταση της παρ. 1 

του άρθρου 55 του ν. 4331/2015

Η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Μέχρι τις 31.12.2021, η διενέργεια διαδικασιών
σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών
καυσίµων για τα επιχειρησιακά µέσα και τα συστήµατα
που χρησιµοποιεί το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυ-
λακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), υλοποιείται κατά τις κείµενες δια-
τάξεις από τη Διεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Α-
ποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υ-
πηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές
Διοικήσεις - Κεντρικά Λιµεναρχεία – Λιµεναρχεία), τις Ε-
πισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων
(Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.)
του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., τα Πλοία Ανοιχτής Θα-
λάσσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και τα Πε-
ριπολικά Πλοία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), κα-
τόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας υπηρεσίας και εξα-
σφάλισης των απαιτούµενων πιστώσεων. Ακολούθως, η
Διεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών προω-
θεί στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση
µε την οποία χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως υπαγόµενη
στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η υπηρεσία υλο-
ποίησης.»  

Άρθρο 124
Θέµατα Πλοηγικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση 
της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4480/2017

Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4480/2017 (Α΄
97) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μέχρι τις 31.12.2021, η διενέργεια διαδικασιών σύ-
ναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συµβάσεων
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις
του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και του εκτελεστικού αυτού β.δ.
28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουάριου 1958 (Α΄ 44), που αφο-
ρούν στην εύρυθµη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγι-
κών Σταθµών και µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ετησίως ανά Α.Λ.Ε., για κα-
θέναν από τους Σταθµούς αυτούς  υλοποιείται από τους
κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθµούς.»

Άρθρο 125
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

1. Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί α-
πό την αρµόδια ελληνική αρχή, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της Διεθνούς Σύµβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης,
έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυ-
τικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε µε τον ν.
1314/1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και έχουν
λήξει έως τη δηµοσίευση του παρόντος ή πρόκειται να
λήξουν έως τις 31.3.2021, χορηγείται παράταση ισχύος
έξι (6) µηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη πα-
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ράταση. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστο-
ποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπό-
θεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής
αρχής, τα οποία επικυρώνουν, έχουν διάρκεια ισχύος
που εκτείνεται µέχρι την ηµεροµηνία της παράτασης του
πρώτου εδαφίου.

2. Για τη χρονική περίοδο από 1ης.4.2021 έως
30.9.2021 η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται
να παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 126
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλι-
στές που πλήττονται σηµαντικά βάσει των ΚΑΔ που ορί-
ζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύνανται να πα-
ρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συµβάσεις
ναυτολόγησης ναυτολογηµένων ναυτικών, εξαιρουµέ-
νου του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης, των:
α) πλοίων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου εξηκο-

στού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), κατά τους µήνες Νοέµβριο και
Δεκέµβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστη-
ριοποιούνται, και 
β) φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

ή εντός Μεσογείου, κατά τους µήνες Νοέµβριο και Δε-
κέµβριο 2020 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριο-
ποιούνται. 

2. Οι ναυτολογηµένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρο-
νικό διάστηµα του µηνός Νοεµβρίου 2020 είναι δικαιού-
χοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των
ηµερών αναστολής των συµβάσεων ναυτολόγησής τους
µε βάση υπολογισµού το ποσό των:
α) οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριά-

ντα ηµέρες για τον µήνα Νοέµβριο 2020,
β) πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που α-

ντιστοιχεί στις τριάντα ηµέρες για τον µήνα Δεκέµβριο
2020. 
Για το σύνολο των ηµερών αναστολής των συµβάσεων

ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
µε βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται
σύµφωνα µε τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συµ-
βάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρµογή. Κατά
τον χρόνο αναστολής της σύµβασης ναυτολόγησης ναυ-
τικών, η υγειονοµική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από
τον Οίκο Ναύτου.

3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον µηχανι-
σµό εφαρµογής των µέτρων στήριξης, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση 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).

4. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού των
ναυτολογηµένων ναυτικών των παρ. 1 και 2 και την α-
σφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται µέσω έκτακτης

επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του
ειδικού φορέα Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, σύµφωνα µε την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου ε-
ξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε µε την περ. γ) της
παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.

5. Το ποσό της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της παρ.
2 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήπο-
τε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περι-
φέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα.

6. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφο-
πλιστές, που εµπίπτουν στις παρ. 1 και 2, απαγορεύεται
ρητά να προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων ναυτο-
λόγησης και, σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή
θεωρείται άκυρη.

7. Στην περίπτωση που η σύµβαση ναυτολόγησης των
ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, το επίδοµα ε-
ορτών Χριστουγέννων 2020 καταβάλλεται µειωµένο α-
ναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη - εφοπλιστή,
λαµβανοµένου υπόψη για τον υπολογισµό του του χρό-
νου διάρκειας της σύµβασης ναυτολόγησης έως την α-
ναστολή της, από 1ης.5.2020 µέχρι 31.12.2020. Το ποσό
εκ του επιδόµατος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοι-
χεί στο χρονικό διάστηµα αναστολής της σύµβασης ναυ-
τολόγησης καταβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 4.

8. Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2020, για τους ναυτικούς
που απασχολήθηκαν σε υπό ελληνική σηµαία πλοία ή
πλοία µε ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το Ν.Α.Τ. ή και
σε πλοία µε ξένη σηµαία µη συµβεβληµένα µε το Ν.Α.Τ.
εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, αρκεί
η συµπλήρωση πενήντα (50) ηµερών θαλάσσιας υπηρε-
σίας επί αυτών που έχουν πραγµατοποιηθεί το παραπά-
νω έτος, για τη χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας ναυ-
τικών, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών κατόπιν αι-
τήσεως έως τις 31.1.2021 στο Γραφείο Εύρεσης Ναυτι-
κής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιώς ή στα κατά τόπους πα-
ραρτήµατά του, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων
του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176) και εφόσον δεν υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020. 

9. Η χρονική διάρκεια της παρεχόµενης από τον Οίκο
Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφα-
λιστική ικανότητα και παροχές σε χρήµα σύµφωνα µε το
π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε µε-
τά τις 31.5.2020 παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2020, εφό-
σον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τον µηχανισµό
εφαρµογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής δύναται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες
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καταβολής των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων
2020 της παρ. 7 και του επιδόµατος που προβλέπεται
στην παρ. 8.

Άρθρο 127
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση 

της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 
νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση 

του ακτοπλοϊκού δικτύου

1. Για χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου και έως τις 31.5.2021, εφόσον εξακο-
λουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της
διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτη-
σης των νησιών και της ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δι-
κτύου, δύναται, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά
παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, να
συνάπτονται συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
διάρκειας έως τις 31.5.2021 για την εξυπηρέτηση συγκε-
κριµένου δροµολογίου ή δροµολογίων, µε σύµβαση ανά-
θεσης δηµόσιας υπηρεσίας έναντι µισθώµατος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθε-
σης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήµατα έναρξης επιλεξιµό-
τητας, τα µισθώµατα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 1. 

3. Η χρηµατοδότηση των συµβάσεων της παρ. 1, δύνα-
ται να πραγµατοποιείται µέσω εθνικών ή/και ενωσιακών
χρηµατοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιού-
χοι της ανωτέρω χρηµατοδότησης, το ύψος, οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατά-
σεις ισχύος αυτής.

4. Οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που
συνάπτονται για την εκτέλεση δροµολογίων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται στον έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (A΄ 127). Αν ο έ-
λεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη συ-
ναφθείσα, εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του
άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (A΄ 145).

Άρθρο 128
Θέµατα της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.) - 
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4676/2020

Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67)
τροποποιούνται,  η παρ. 5 του ιδίου άρθρου καταργείται
και το άρθρο 86 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86
Κατάργηση της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.)

1. Η Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.) που ιδρύθηκε και
λειτουργεί µε τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. του ν.
4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, καθώς και τα Περιφερει-
ακά Γραφεία αυτής, καταργούνται. Οι θέσεις προσωπι-
κού που συστάθηκαν µε την παράγραφο  8 του άρθρου

130 του ν. 4389/2016 διατηρούνται στο Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι προβλεπόµενες στο
άρθρο 128 του ν. 4389/2016 αρµοδιότητες της Δ.Α.Λ. και
των Περιφερειακών Γραφείων αυτής ασκούνται από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνα-
νται να µεταβιβαστούν σε άλλα όργανα και υπηρεσίες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
το προεδρικό διάταγµα της παρ. 2.

2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρό-
τασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής ή µε τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 20 του ν. 4622/2019 (A΄ 133), καθορίζονται θέµατα
που αφορούν στη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της
Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων, θέµατα προσω-
πικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
στην εφαρµογή των παρ. 1 και 4.

3. Μέχρι την έκδοση ή τροποποίηση του προεδρικού
διατάγµατος της παρ. 2, χρέη Διοικητή της Δ.Α.Λ., κα-
θώς και των Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ. Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Α.Λ..

4. Oι πάσης φύσεως αναληφθείσες οικονοµικές υπο-
χρεώσεις και δεσµεύσεις που απορρέουν από τη λει-
τουργία της Δ.Α.Λ. µεταφέρονται και αναλαµβάνονται α-
πό τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) µετά την έκ-
δοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2. Το ταµει-
ακό υπόλοιπο και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
της Δ.Α.Λ. µεταφέρονται, µε εντολή του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε λογαριασµό του Δη-
µοσίου µέσα σε έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση του
προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2, αποτελούν έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται αντί-
στοιχες πιστώσεις, καθ’ υπέρβαση του ορίου του Εθνι-
κού Σκέλους στον προϋπολογισµό Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων, µε τη διαδικασία της χρηµατοδότη-
σης από συνεισφορά φορέων. Το ύψος της συνεισφοράς
του Ελληνικού Δηµοσίου στη Δ.Α.Λ. που απορρέει από
την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4522/2018 (Α΄ 39) και της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), αποτελεί, µετά την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2, έσοδο του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου και κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος σε ειδικό λογαριασµό συνεισφορών που τηρείται
για τον σκοπό αυτόν µε δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν
µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων έργα
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τον καθο-
ρισµό της συνεισφοράς στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
δύσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. εφαρµόζονται αντίστοιχα η παρ.
4 του άρθρου 11 του ν. 4522/2018 και η παρ. 3 του άρ-
θρου 10 του ν. 4404/2016. Με απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζεται η δια-
δικασία απόδοσης της συνεισφοράς, η χρηµατοδότηση
των έργων και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια. Οι πόροι
της Δ.Α.Λ., εξαιρουµένων των ανωτέρω, µετά την έκδο-
ση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 2, αποτελούν
έσοδα του Ελληνικού Δηµοσίου.»

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 86 του ν.
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4676/2020 τίθενται σε ισχύ µε την έκδοση του προεδρι-
κού διατάγµατος της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και οι λοι-
πές διατάξεις του τίθενται σε ισχύ από την 19η.3.2020.

Άρθρο 129
Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας
µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης µέσω αφαλάτω-

σης -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4487/2017

Οι παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4487/2017 (Α΄
116) αντικαθίστανται και το άρθρο 50 διαµορφώνεται ως
εξής:

«1. Μέχρι την 31.12.2022, επιτρέπεται η προσωρινή ε-
γκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής νερού
ύδρευσης µέσω αφαλάτωσης, µε δυναµικότητα µικρότε-
ρη από 2.000 κ.µ./ηµέρα, για την εξυπηρέτηση επειγου-
σών και βραχυχρόνιων αναγκών  υδροδότησης νησιών
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται µε το άρθρο
12 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35).

2. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η ε-
γκατάσταση και λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης
της παρ. 1.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου:
α) εγκρίνονται η χωροθέτηση των µονάδων αφαλάτω-

σης και τα απαιτούµενα τεχνικά έργα,
β) καθορίζονται: 
βα) το είδος της εγκατάστασης, 
ββ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµε-

νων µηχανηµάτων (κινητήρια ισχύς, θερµική ισχύς, σύ-
νολο κινητήριας και θερµικής ισχύος, αξία), 
βγ) οι όροι διάθεσης του αλµόλοιπου στη θάλασσα, 
βδ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την απο-

φυγή πρόκλησης ατυχήµατος, 
βε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης της

θάλασσας, την προστασία των οικοσυστηµάτων και των
θαλασσίων ειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58)
και τις υποδείξεις της κατά τόπον αρµόδιας Λιµενικής
Αρχής, 
βστ) τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περι-

βάλλοντος και τη µη πρόκληση ενοχλήσεων στους περί-
οικους, 
βζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιµοποίησης µηχα-

νηµάτων έργου, 
βη) τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία

των εργαζοµένων, όπως προστατευτικά περιφράγµατα
προ των κινούµενων µηχανηµάτων, επαρκής φωτισµός
και αερισµός στον χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων
βοηθειών, 
βθ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης

και φύλαξης των χηµικών πρόσθετων, 
βι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν

µπορεί να εκτείνεται πέραν της 31ης.12.2022, 
βια) τα προσκοµιζόµενα µετά την ολοκλήρωση της ε-

γκατάστασης δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Προτύ-

που ΕΛΟΤ HD 384 («Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις») και του π.δ. 149/2006 (Α΄ 159), οι αστυνοµικές
και υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για
την πυροπροστασία.

3. Φορέας εκµετάλλευσης των φορητών µονάδων πα-
ραγωγής νερού του παρόντος άρθρου µπορεί να είναι εί-
τε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), είτε Οργανισµός Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η λειτουργία φορητών µονά-
δων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγούµε-
νου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και των νόµων 4014/2011 (Α΄ 209) και 3982/2011 (Α΄
143).

4. Για την έκδοση της απόφασης της παρ. 2, ο ανάδο-
χος υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιµενικών και Κτιριακών
Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) τεχνική έκθεση
µε το σύνολο των απαιτούµενων, σύµφωνα µε τα ανωτέ-
ρω, στοιχείων και σχεδιαγραµµάτων, β) υπεύθυνη δήλω-
ση για την τήρηση των αναφερόµενων στην τεχνική έκ-
θεση, γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό και την ειδικό-
τητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου
της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού, καθώς
και δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των
µονάδων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα οριζό-
µενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ανεξάρ-
τητα από την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης.

6. Οι φορητές µονάδες του παρόντος άρθρου αποµα-
κρύνονται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της προ-
θεσµίας της παρ. 1, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 130
Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού

τουρισµού από τη φορολογία εισοδήµατος - 
Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4172/2013

Η περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισµού συ-
νολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για τα
φορολογικά έτη 2020 και 2021.»

Άρθρο 131
Παράταση και αποπληρωµή των παρόχων 
του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους»

1. Το πρόγραµµα µε τίτλο «Τουρισµός για όλους» που
εκπονείται από το Υπουργείο Τουρισµού για την ενίσχυ-
ση της ζήτησης του εγχώριου τουρισµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), παρατείνεται για
το έτος 2021 και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δη-
µοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισµού.

2. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υ-
πουργείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Υπουργείου Του-
ρισµού «Τουρισµός για όλους» για το έτος 2021, όπως
αυτοί ορίζονται µε την κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού
του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), είναι ανεκχώ-
ρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περι-
φέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της παρακράτησης. Σε
περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί
φορολογικής ενηµερότητας εφαρµόζεται το άρθρο 83
του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συµψηφισµού και το άρ-
θρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης οφει-
λής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατά-
ξεις περί ασφαλιστικής ενηµερότητας,  εφαρµόζεται το
άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), οι διατάξεις της υπ’
αριθµ. 15435/913/2020 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559) και οι οικείες
διατάξεις περί συµψηφισµού οφειλών προς τα ασφαλι-
στικά ταµεία. Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδο-
ση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι η
καταβολή αυτή εµπίπτει στο παρόν άρθρο. 

Άρθρο 132
Άδεια λειτουργίας τουριστικών λιµένων - Τροποποίηση
της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012  

Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου
166 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται και η περ. α΄
διαµορφώνεται ως εξής:

«α. Στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του παρόντος τουριστικούς λιµένες χορηγείται ά-
δεια ολικής ή τµηµατικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας
διαχείρισης του λιµένα υποβάλει µέχρι τις 31.12.2021:
α) αίτηση συνοδευόµενη από τη σύµβαση παραχώρη-

σης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης, όπου αυτή απαιτείται,
ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,
β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή

βεβαίωση υποβολής µελετών για την έγκριση ή την ανα-
νέωση περιβαλλοντικών όρων,

γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία.
β΄, δ΄ και ε΄ της περ. 1 της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν.
2160/1993 (Α΄ 118), 
δ) τη δηµοσιευµένη στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυ-

βέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή την απόφαση έγκρι-
σης της θέσης δηµιουργίας του τουριστικού λιµένα για
τις περιπτώσεις τουριστικών λιµένων προ της δηµοσίευ-
σης του ν. 2160/1993.»

Άρθρο 133
Παράταση προθεσµίας για τη δήλωση του διακριτικού
τίτλου των ενοικιαζόµενων  επιπλωµένων δωµατίων -

διαµερισµάτων - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 75 του ν. 4582/2018

Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόµενων επιπλωµένων
δωµατίων - διαµερισµάτων υποχρεούται να δηλώσει τον
διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.) ή στις Υπηρεσίες Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.Μ.Η.), κατά περίπτωση, έως τις 31.3.2021.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 134
Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών 

κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων 
Ο.ΣΥ. Α.Ε.

1. Για την άµεση ενίσχυση των αστικών µεταφορών και
την αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τα αστικά λεωφορεία τα οποία έ-
χουν παραχωρηθεί στον Οργανισµό «Οδικές Συγκοινω-
νίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) µε τη διαδικασία της χρηµατοδο-
τικής µίσθωσης, απαλλάσσονται προσωρινά από την υ-
ποχρέωση υποβολής τεχνικής µελέτης µηχανολόγου -
µηχανικού κατά τη διαδικασία ταξινόµησης. Κατά τη δια-
δικασία του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται µόνο
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο έχουν αναγραφεί
όλα τα προβλεπόµενα στην άδεια κυκλοφορίας στοιχεία,
καθώς και η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της χώρας
προέλευσης.

2. Οι άδειες κυκλοφορίας που χορηγούνται σύµφωνα
µε την παρ. 1 ισχύουν για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
(4) µηνών. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµα-
τος του προηγούµενου εδαφίου χορηγούνται οι οριστι-
κές άδειες κυκλοφορίας, αφού καταβληθούν από την
Ο.ΣΥ. Α.Ε. τα προβλεπόµενα τέλη κυκλοφορίας και εφό-
σον υποβληθεί εντός του ως άνω διαστήµατος τεχνική
µελέτη µηχανολόγου - µηχανικού. 

3. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας της παρ. 1,
δεν απαιτείται η καταβολή τέλους αδείας.

Άρθρο 135
Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών 

εργαζοµένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.

1. Η διοίκηση του Οργανισµού «Οδικές Συγκοινωνίες
Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) δύναται, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαι-
τείται για την αντιµετώπιση των έκτακτων και επειγου-
σών αναγκών που έχουν προκύψει από την έξαρση της
πανδηµίας και προς την προστασία του κοινωνικού συνό-
λου µε την αύξηση των δροµολογίων και την αποφυγή
του συνωστισµού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να α-
ναστείλει τις κανονικές άδειες των εργαζοµένων µε την
ειδικότητα των οδηγών και των τεχνικών εν κινήσει,
πλην αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς αδείας ειδικού
σκοπού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον νόµο, µε
σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης
λειτουργίας των µέσων µαζικής µεταφοράς. Η ανωτέρω
αναστολή µπορεί να ισχύσει µέχρι και την 15η Φεβρουα-
ρίου 2021. 

2. Οι δικαιούχοι αδείας, των οποίων η άδεια αναστέλ-
λεται κατ’ εφαρµογή της παρ. 1, δύνανται, κατά παρέκ-
κλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής
αδείας, να µεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δι-
καιούµενων ηµερών της κανονικής αδείας του έτους
2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021.

3. Οι εργαζόµενοι των ειδικοτήτων της παρ. 1, των ο-
ποίων η άδεια αναστέλλεται αποζηµιώνονται εφάπαξ µε
το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ µικτά.
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Άρθρο 136
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Στο άρθρο 80 του ν. 4690/2020 (Α΄104): α) αντικαθί-
σταται η φράση «για χρονικό διάστηµα που δε µπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας» από τη φράση «µέχρι την
30η.6.2021» και β) προστίθεται η φράση «της εποπτείας
αυτών καθώς και» µετά τη φράση «και απρόσκοπτης λει-
τουργίας των µέσων µαζικής µεταφοράς» και το άρθρο
80 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως µέχρι την
30ή.6.2021, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθη-
νών Α.Ε., δύναται κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική
διάταξη της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων
συµβάσεων, να προβαίνει στην ανάθεση συµβάσεων µε
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά
το άρθρο 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε σκοπό τη
διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας των µέσων µαζικής µεταφοράς, της εποπτείας αυ-
τών, καθώς και της διάθεσης χρήσης και ελέγχου των
µέσων κοµίστρου, την αποφυγή συνωστισµού και της
συµφόρησης στα συγκοινωνιακά µέσα, τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση υφιστάµενων ή νέων συγκοινωνιακών υποδοµών
και µέσων για την ασφαλέστερη µετακίνηση του επιβατι-
κού κοινού, την ασφαλή επαύξηση του συγκοινωνιακού
έργου και κάθε άλλον παρεµφερή σκοπό.»

Άρθρο 137
Θέµατα συµβάσεων Οργανισµού Συγκοινωνιακού 

Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) 
και 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 έξι (6) µήνες από τη δη-
µοσίευση της παρούσας, ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού
Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και ο Οργανι-
σµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις µε αντικείµενο: α)
την απρόσκοπτη παροχή συγκοινωνιακού έργου, β) τη
διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων
τους, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της συ-
ντήρησης, την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία
µε τα απαραίτητα τεχνολογικά µέσα για την ασφαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων τηλεµατικής
και συλλογής κοµίστρου αυτών, καθώς και την παροχή υ-
πηρεσιών σχετικών µε τη διαφύλαξη της ασφάλειας του
στόλου και των επιβατών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 138
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από 

την κυκλοφορία οχηµάτων των φορέων παροχής 
συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών
τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφο-
ρείων Δηµοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών 
λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δηµόσιας
χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης

(Ε.Ι.Χ.) µε οδηγό του ν. 4070/2012

1. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του
τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
2963/2001 (Α΄ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από
την κυκλοφορία των αστικών, ηµιαστικών και υπεραστι-
κών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινω-
νιακού έργου.

2. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της υ-
ποπαρ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α΄
284), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφο-
ρία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρή-
σης. 

3. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς της
παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ. 22212/2008 (Β΄ 2267)
κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης
και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το όριο ηλικίας α-
πόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων. 

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)
αντικαθίσταται η φράση «για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ετών µε αναδροµική ισχύ δύο (2) ετών» από τη φράση
«από τις 30.3.2016 έως και τις 31.12.2021» και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Αναστέλλεται από τις 30.3.2016 έως και τις
31.12.2021 η ισχύς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 89 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για το όριο ηλικίας α-
πόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δηµό-
σιας χρήσης ΤΑΞΙ.»

5. Η υποπερ. γ΄ της περ. 3 της υποπαρ. Η2΄ της παρ.
Η΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη
από την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ηµεροµηνία κα-
τασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος, και για τα ανοι-
κτού τύπου τα δώδεκα (12) έτη.»

6. Αναστέλλεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
3534/2007 (Α΄ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από
την κυκλοφορία των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής
χρήσης που εκτελούν το έργο της µεταφοράς µαθητών.

Άρθρο 139
Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών µεταφορών 

1. To άρθρο 111 του ν. 4714/2020 (A΄ 148) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση στις εταιρείες ΚΤΕΛ,
ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία
και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών,
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που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας
χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέ-
τουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα,
οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισµό
των οδικών και σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών
εξαιτίας µέτρων κρατικής παρέµβασης, που αποσκοπούν
στον περιορισµό των επιπτώσεων της πανδηµίας COVID-
19.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι
προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυ-
τής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χο-
ρήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή ειδικό-
τερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς
της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
87168/7.11.2020 (Β΄ 4901).

3. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4653/2020 (Α΄
227) εφαρµόζονται και για τα τουριστικά γραφεία που
διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά
τρένα.

Άρθρο 140
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων

από συγκοινωνιακούς φορείς - Τροποποίηση 
του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268)
προστίθενται περ. στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής:

«στ. Οι συγκοινωνιακοί φορείς ΚΤΕΛ Α.Ε., ΚΤΕΛ,
Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ, υποβάλλουν ανά τρίµηνο και ετη-
σίως στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε
κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τα απολογιστικά
στοιχεία που αφορούν στα ποσά των εισφορών της περ.
α΄. Τα ετήσια οριστικά απολογιστικά στοιχεία συνοδεύο-
νται από πιστοποιητικό ορκωτού λογιστή.
Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά ανάµεσα στο συ-

νολικό ετήσιο καταβληθέν ποσό και το οριστικό οφειλό-
µενο, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του ορκωτού λογι-
στή, καταβάλλεται ή επιστρέφεται, αντιστοίχως, η δια-
φορά. 
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης αρ-

χίζει την 1η.1.2022.
ζ. Για τα έτη 2020 και 2021 οι ως άνω συγκοινωνιακοί

φορείς υποβάλλουν τα οριζόµενα στην περ. στ) τρίµηνα
και ετήσια απολογιστικά στοιχεία τους στη Γενική Διεύ-
θυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών.
Για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης µορφής χρηµα-

τοδότησης ή ενίσχυσης των συγκοινωνιακών φορέων ε-
ντός των ετών 2020 και 2021, απαιτείται επιπλέον η
προηγούµενη προσκόµιση της προβλεπόµενης στην περ.
η) βεβαίωσης της διοίκησης του εκάστοτε συγκοινωνια-
κού φορέα.
η. Για την περίοδο από 1ης.1.2003 έως 31.12.2019, οι

συγκοινωνιακοί φορείς ΚΤΕΛ Α.Ε., ΚΤΕΛ, Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ
και ΡΟΔΑ υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Μεταφο-
ρών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών από-
σπασµα πρακτικού απόφασης της διοίκησής τους, µε το

οποίο βεβαιώνεται ότι τα οφειλόµενα ποσά της περ. α) έ-
χουν καταβληθεί ή ρυθµιστεί.
θ. Από το έτος 2022 και εφεξής διεξάγονται υποχρεω-

τικά δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό τουλάχιστον
10% επί του συνόλου των υποβληθέντων πιστοποιητι-
κών ορκωτών λογιστών των συγκοινωνιακών φορέων.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών καθορίζονται το όργανο ελέγχου και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 141
Πόροι και επενδυτικά προγράµµατα Οργανισµού

Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση
του άρθρου 11 του ν. 4482/2017

Στο άρθρο 11 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθενται
παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 11
Πόροι και επενδυτικά προγράµµατα Ο.Σ.Ε.Θ.

1. Οι πόροι της Ο.Σ.Ε.Θ. προέρχονται από την ετήσια
είσπραξη δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσό-
δων από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόµι-
στρα, επιδοτήσεις, διαφηµίσεις), την εκµετάλλευση υπη-
ρεσιών συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την εκµετάλ-
λευση της περιουσίας της 

2. Τα επενδυτικά προγράµµατα της Ο.Σ.Ε.Θ. και των
θυγατρικών της µπορεί να επιχορηγούνται από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που
λαµβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό καταχωρού-
νται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικών.

3. Η Ο.Σ.Ε.Θ. δύναται να λαµβάνει και επιχορηγήσεις
που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό για τη
σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων συγκοινωνιακού έρ-
γου.

4. Ειδικά για τον Ο.Α.Σ.Θ., το ποσοστό της παρ. 1 ισχύ-
ει έως την 30ή Ιουνίου 2020. Από την 1η Ιουλίου 2020 το
ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε ένα κόµµα 2 τοις εκατό
(1,2%) εκ του συνόλου των εσόδων που προέρχονται α-
πό την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών και παραγω-
γή συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης της
Ο.Σ.Ε.Θ.. 

5. Ο Ο.Α.Σ.Θ., για όσο χρόνο εκτελεί το συγκοινωνια-
κό έργο σύµφωνα µε το άρθρο 26, καθώς και οποιοσδή-
ποτε φορέας εκτελεί συγκοινωνιακό έργο στην περιοχή
ευθύνης και υπό την εποπτεία της Ο.Σ.Ε.Θ., δύναται να
επιδοτείται εκτάκτως και από άλλους πόρους, είτε λαµ-
βάνοντας έκτακτη κρατική χρηµατοδότηση είτε ως δικαι-
ούχος ενωσιακών προγραµµάτων.»

Άρθρο 142
Επιδότηση Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

1. Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης (Ο.Α.Σ.Θ.) λαµβάνει επιδότηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου
λειτουργικού του ελλείµµατος µε βάση το παραγόµενο
συγκοινωνιακό έργο και δείκτες έργου, κόστους και ποι-
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ότητας, στους οποίους περιλαµβάνονται υποχρεωτικώς
τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηµατοχιλιόµετρα, το ανώ-
τατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηµατοχιλιό-
µετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθµός ικανοποίησης
πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρ-
µόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδοµένα. Το πο-
σό της επιδότησης για την κάλυψη του λειτουργικού κό-
στους του Ο.Α.Σ.Θ. καθορίζεται κατόπιν αξιολόγησης
του προϋπολογισµού του Ο.Α.Σ.Θ. από τη Διεύθυνση
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και την αρµόδια
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύ-
οντος Υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους
και τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ..
Η ως άνω επιδότηση δεν υπόκειται σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

2. Η τακτική επιδότηση προς τον Ο.Α.Σ.Θ. καταβάλλε-
ται σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, το πρώτο
δεκαήµερο κάθε µήνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κα-
τόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του Ο.Α.Σ.Θ., δύνανται,
εντός της εγκεκριµένης ετήσιας επιδότησης, να κατα-
βάλλονται στον Ο.Α.Σ.Θ. περισσότερες της µιας µηνιαί-
ες δόσεις.

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, δύνανται να καταβάλ-
λονται στον Ο.Α.Σ.Θ., εκτός από την τακτική επιδότηση,
και έκτακτες επιχορηγήσεις. 

4. Οι ανωτέρω επιδοτήσεις που καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό στον Ο.Α.Σ.Θ., είναι ακατά-
σχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλι-
ση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης για οφει-
λές αυτού στη Φορολογική Διοίκηση, και µη δεκτικές
συµψηφισµού µε οφειλές του εν λόγω Οργανισµού προς
το Δηµόσιο ή Ασφαλιστικά Ταµεία ή λοιπούς Οργανι-
σµούς Κοινωνικής Ασφάλισης και για τη λήψη αυτών των
επιδοτήσεων δεν απαιτείται η έκδοση και προσκόµιση α-
σφαλιστικών και φορολογικών ενηµεροτήτων.

5. Όλες οι κρατικές επιχορηγήσεις που έλαβε ο
Ο.Α.Σ.Θ. από την 25η.7.2017, οπότε και πέρασε στον
πλήρη έλεγχο του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε τον
ν. 4482/2017 (Α΄ 102), απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α..
Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί, ή πρόκειται να κα-
ταβληθεί, που αφορά σε Φ.Π.Α. από τις ληφθείσες κρατι-
κές επιχορηγήσεις, από την 25η.7.2017 έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας, θεωρείται ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέν και δύναται να αναζητηθεί από τον Οργανισµό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υπο-
δοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε τον τρόπο επιστροφής των αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

6. Το παρόν τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Άρθρο 143
Παράταση αναστολής πληρωµών, συµψηφισµού 

και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. έναντι 

του Δηµοσίου που προέρχονται
από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων

Η παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«7. Το χρονικό διάστηµα της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4313/2014 (Α΄ 261) παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2021.» 

Άρθρο 144
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1. Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3 της
περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του
άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019

(Α΄ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σε-
πτεµβρίου 2021. 

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρη-
σης των µητρώων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και
την 1η Σεπτεµβρίου 2021 για εγγραφή ή µεταβολή ή δια-
γραφή ήδη εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελετητών
(ΜΗ.Τ.Ε.), στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο
Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από
τις αντίστοιχες Επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται
σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του π.δ. διατάξεις. Τα
πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδί-
δονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεµβρί-
ου 2021. 

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ.
71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα πτυχία των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Μελε-
τητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν
έως την 1η Σεπτεµβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως
και τις 2 Ιουλίου 2019.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και
τα πτυχία εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολου-
θούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεµβρίου 2021, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου
που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι αιτήσεις µετα-
βολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διά-
στηµα, εξετάζονται µε βάση το προϊσχύον νοµοθετικό
πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας οι
βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργο-
ληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ι-
σχύουν. Για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου
2021 µέχρι και την 1η Σεπτεµβρίου 2021 εξακολουθεί να
εκδίδεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέχρι την 3η Ιουλίου
2019, η ενηµερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις που είναι καταταγµένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

5. Βεβαιώσεις εγγραφής - πτυχία που εκδόθηκαν µετά
την 3η.7.2019 και είναι σε ισχύ έως την 31η.12.2020, πα-
ρατείνονται αυτοδίκαια έως την 1η.9.2021, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που
ίσχυε έως και τις 2.7.2019.

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 145
Συµπληρώσεις στην πολεοδοµική νοµοθεσία

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α΄
245), µετά το πέµπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής: «Ειδικώς σε περίπτωση απόσπασης από όργανο της

51



Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το όργανο αυτό δεν ανα-
λαµβάνει τη µισθοδοσία του, καταβάλλονται από τον φο-
ρέα υποδοχής οι αποδοχές της κοινής απόφασης του τέ-
ταρτου εδαφίου.»

2. H περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020
καταργείται και αντίστοιχα στο τέλος της περ. ζ΄ αφαι-
ρείται η λέξη «και» και προστίθεται τελεία «.». 

3. α) Στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν.
4759/2020 η αναφορά «της παρ. 3 του
άρθρου 87» αντικαθίσταται από αυτή «της παρ. 3 του

άρθρου 88».
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4759/2020 η ανα-

φορά «της παρ. 2 του άρθρου 87»  αντικαθίσταται από
αυτή «της παρ. 2 του άρθρου 88».

4. Στο τέλος του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) επισυνάπτεται
το τοπογραφικό διάγραµµα του παρόντος που αναφέρε-
ται στο έκτο εδάφιο της περ. 4 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21
του ν. 2742/1999 µε τίτλο: «Παράρτηµα της περ. 4 της
παρ. ΙΙ του άρθρου 21». 

5. α) Πριν την τελεία «.» στο τέλος του πρώτου εδαφί-
ου της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241), προστίθενται οι λέξεις «και του ν. 4608/2019».
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020, προ-

στίθενται οι λέξεις «και του ν. 4608/2019 (Α΄ 66)» µετά
τις λέξεις «ν. 3894/2010 (Α΄ 204)».

γ) Πριν την τελεία «.» και µετά τις λέξεις «ν.
3894/2010 (Α΄ 204)» στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν. 4759/2020, προστίθενται οι λέξεις «και του ν.
4608/2019».

δ) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106
του ν. 4495/2017  προστίθενται κόµµα «,» και η αναφορά
«4608/2019» µετά τις λέξεις «νόµων 3986/2011».

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 146
Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων 
που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων 

αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19 στον πρωτογενή τοµέα

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων α-
ντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19
στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη,
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), µη εφαρµοζόµενης της
παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση
διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες
και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαι-
ωµένα χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµο-
σίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και τα νοµικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και
τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισο-
δηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτηρα. Οι δικαιούχοι των

ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και α-
σφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις
δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων.

Άρθρο 147
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) τρο-
ποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργού-
σαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υπο-
βάλλουν αίτηµα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) µέχρι τις 31.12.2021. Έ-
ως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοι-
κητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστη-
καν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβο-
λή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου. Οι διοικη-
τικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται
οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ.
2.»

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 148
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού Υπουργείου 
Εξωτερικών και Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

1. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του π.δ. 84/2020 (Α΄
194) υπηρετούσαν στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλά-
δας στον Ο.Ο.Σ.Α., παραµένουν στις θέσεις αυτές µέχρι
τη λήξη της θητείας τους, οπότε και επιστρέφουν στο Υ-
πουργείο Εξωτερικών. H µισθοδοσία τους, καθώς και πα-
ρεπόµενες µε την εκεί παρεχόµενη υπηρεσία τους δαπά-
νες, βαρύνουν το Υπουργείο Εξωτερικών.

2. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 85 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) περί ανάληψης υποχρεώσεων από
τους διατάκτες των µεταφερόµενων δυνάµει των π.δ.
81/2019 (Α΄ 119) και 84/2019 (Α΄ 123) υπηρεσιών, οι κα-
τά τα έτη 2019 και 2020 πραγµατοποιηθείσες λειτουργι-
κές δαπάνες, δαπάνες δηµοσίων σχέσεων και δαπάνες
συνδροµών σε ειδησεογραφικά πρακτορεία συνολικού
ποσού 320.000 ευρώ, των Γραφείων Δηµόσιας Διπλωµα-
τίας και των Διευθύνσεων Διεθνούς Επικοινωνίας και Δι-
πλωµατίας Μέσων Ενηµέρωσης, που µεταφέρθηκαν στο
Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες δεν έχουν ακόµη τα-
κτοποιηθεί δηµοσιονοµικά, θεωρούνται νόµιµες και βα-
ρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερι-
κών.

3. Έως ότου εκδοθεί η προβλεπόµενη στην περ. Δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 144 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών, η
µηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του
Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Ντακάρ (ΣΕΝΕΓΑ-
ΛΗ) καθορίζεται ισόποση αυτής της Πρεσβείας Αµπού-
τζα (ΝΙΓΗΡΙΑ), η µηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλο-
δαπής σε ευρώ του Προϊσταµένου/Πρέσβη του Παναµά
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(ΠΑΝΑΜΑΣ) καθορίζεται ισόποση αυτής της Πρεσβείας
Καράκας (ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ) και η µηνιαία αποζηµίωση υπη-
ρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταµένου/Πρέσβη
της Πρεσβείας Σιγκαπούρης (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) καθορίζεται
ισόποση αυτής της Πρεσβείας Σεούλ (Ν. ΚΟΡΕΑ).

4. Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
σχετικά µε τη νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που υπηρετούν σε Αρχές
του εξωτερικού εκτός ΕΕ και οι οποίοι έχουν προσβληθεί
ή προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, παρατεί-
νεται έως τις 31.3.2021.

5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4557/2018
(Α΄ 139) ως προς την επαναφορά της εποπτείας λει-
τουργίας του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Μόνιµων Αξιω-
µατικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) στο Υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας από το Υπουργείο Οικονοµικών,
παρατείνεται έως τις 31.12.2021.

Άρθρο 149
Προσόντα Επαγγελµατιών Οπλιτών - Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του ν. 2936/2001

Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001
(Α΄ 166) τροποποιείται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 2
Προσόντα Επαγγελµατιών Οπλιτών

1. Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες πρέπει:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και

να µην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάτα-
ξής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις. Οι υπηρετούντες ως ο-
πλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να µην έχουν υ-
περβεί το 31ο έτος της ηλικίας κατά το έτος κατάταξής
τους ως Επαγγελµατίες Οπλίτες στις Ένοπλες Δυνά-
µεις.
γ. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,60µ. οι άνδρες

και 1,55µ. οι γυναίκες.
δ. Να έχουν γραµµατικές γνώσεις, το επίπεδο των ο-

ποίων καθορίζεται κατά ειδικότητες µε απόφαση του Υ-
πουργού Εθνικής Άµυνας και να µην είναι κατώτερες του
κατόχου απολυτηρίου Γυµνασίου.
ε. Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης

(Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέ-
ταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.
στ. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κα-

κούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υ-
πεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστο-
γραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπη-
ρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, πα-
ράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, ό-
πλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
ζ. Να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούρ-

γηµα ή οποιοδήποτε πληµµέληµα της περ. στ΄, έστω και
αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.
η. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα

µε αµετάκλητη απόφαση.

θ. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού
τους οι εκπληρώσαντες τις νόµιµες στρατιωτικές τους υ-
ποχρεώσεις.
ι. Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για

κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.
2. Δεν µπορούν να καταταγούν ως Επαγγελµατίες Ο-

πλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική
πολιτική - κοινωνική υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της στρατολογικής νοµοθεσίας.

3. Δεν µπορούν να καταταγούν ως Επαγγελµατίες Ο-
πλίτες πρώην υπαξιωµατικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως
µόνιµοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για ο-
ποιαδήποτε αιτία.

4. Τα παραπάνω απαιτούµενα προσόντα, µε την επιφύ-
λαξη της περ. β΄ της παρ. 1, πρέπει να συντρέχουν κατά
τον χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελµατιών
Οπλιτών και κατά τον χρόνο της κατάταξής τους, τα δε
κωλύµατα συµµετοχής πρέπει να µην υπάρχουν κατά
τον χρόνο της κατάταξής τους.»

Άρθρο 150
Ρύθµιση θεµάτων κρίσεων και προαγωγών 

αξιωµατικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωµατικών και µονιµοποιηθέντων εθελοντών - 

µονιµοποιηθεισών εθελοντριών - Αντικατάσταση 
του άρθρου 37 του ν. 4494/2017

Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωµατικών

εξ ΑΣΣΥ και µονιµοποιηθέντων εθελοντών - 
µονιµοποιηθεισών εθελοντριών

Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ.
11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄
219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωµατικούς που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπα-
ξιωµατικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που
προέρχονται από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων
εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των µονιµοποιη-
θεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι
συµπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρα-
τιωτικής υπηρεσίας µέχρι τις 31.12.2015. Για τους αξιω-
µατικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζε-
ται ως χρόνος υπηρεσίας µονίµου αξιωµατικού πέρα από
τα δεκατρία έτη από την ηµεροµηνία κατάταξής τους.
Για τους αξιωµατικούς που δυνάµει του παρόντος άρ-
θρου αποκτούν δικαίωµα αναδροµικής βαθµολογικής
προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωµα αναδροµικής κατα-
βολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωµατι-
κούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κα-
τηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.
445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.
705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του προ-
σόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του
άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωµατικούς
του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων,
Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της
Πολεµικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζό-
µενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.
2439/1996.»
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Άρθρο 151
Ρύθµιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών

Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) 
του Πολεµικού Ναυτικού

Στo στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α΄
10) προστίθεται παρ. 13 ως εξής: 

«13. Επιπλέον ποσό µέχρι τρία εκατοµµύρια πεντακό-
σιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (3.575.000) ευρώ διατί-
θεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-
νας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης του Ταχέος Περι-
πολικού Κατευθυνόµενων Βληµάτων (ΤΠΚ) υπ’ αριθµ. 6,
που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεµικό Ναυτικό, και
του ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις
ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιο-
ποίηση προµήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - πα-
ροχής υπηρεσιών, που εκκρεµούν και αφορούν σε υλικά
και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέ-
ρω ΤΠΚ και στην πληρωµή της µισθοδοσίας, των λογα-
ριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρε-
σιών µετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στην
εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ε-
λευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η καταβολή από το Πολεµι-
κό Ναυτικό των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων πα-
ρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα τριών µηνών α-
πό την 1η Ιανουαρίου 2021, όσο και το χρονικό διάστηµα
παράτασης του προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των
υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων απο-
δοχής ενασχόλησης µεταξύ του Πολεµικού Ναυτικού και
των εργαζοµένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την
31η Μαρτίου 2021. Το Ελληνικό Δηµόσιο επιφυλάσσεται
παντός νοµίµου ή συµβατικού δικαιώµατός του, είτε αυ-
τό απορρέει από τη σύµβαση υπό στοιχεία 001Β/2000,
είτε από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η οποία πα-
ρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021. Επί των εγκριθει-
σών µε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), το άρθρο
εικοστό τρίτο του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), το άρθρο 216 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο 67 του ν. 4688/2020 (Α΄
101), το άρθρο 80 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146) και το άρ-
θρο 37 του ν. 4734/2020 (Α΄ 196) πιστώσεων, χορηγείται
παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως
και τον Μάρτιο 2021.»

Άρθρο 152
Ρύθµιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια

(Υ/Β) του Πολεµικού Ναυτικού

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
προστίθενται εδάφια δέκατο έκτο και δέκατο έβδοµο ως
εξής:

«Επιπλέον ποσό µέχρι δεκατρία εκατοµµύρια επτακό-
σιες χιλιάδες (13.700.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώ-
σεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό
Σκέλος), του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την ολο-
κλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρη-
σιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που
προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές, καθώς και για
τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β, κατ’ εφαρµογή
των αναγραφόµενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί
των εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α΄

139), το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 4618/2019 (Α΄
89), το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), το άρθρο
66 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101) και το άρθρο 38 του ν.
4734/2020 (Α΄ 196) πιστώσεων, χορηγείται παράταση α-
νάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον
Μάρτιο 2021.»

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 153
Ειδικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση έκτακτων 

αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020
(Α΄53), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Οι δαπάνες της παρ. 1, ως προς τη σύναψη δηµο-
σίων συµβάσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, δύνανται να καλύπτονται κατόπιν
σχετικής έγκρισης και µεταφοράς πιστώσεων από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

3. Το παρόν ισχύει έως τις 30.6.2021.» 
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4708/2020

(Α΄ 140), ως προς τη µετακίνηση υγειονοµικού προσωπι-
κού στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, και
της παρ. 2 του άρθρου πέµπτου της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64) η οποία κυρώθη-
κε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τα έ-
κτακτα µέτρα ιχνηλάτησης κρουσµάτων του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνεται έως τις 31.3.2021. 

Άρθρο 154
Ρύθµιση θεµάτων οδοιπορικών εξόδων 

Ελληνικής Αστυνοµίας

1. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων ανα-
γκών, που για λόγους εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας ή
δηµόσιας υγείας απαιτείται η άµεση µετακίνηση αστυνο-
µικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εγκριτικής διατα-
γής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, το αίτηµα
για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και η έκδοση αυ-
τών µπορούν να πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερο
χρόνο αµέσως µόλις καταστεί αυτό δυνατό.

2. Η ισχύς του παρόντος εκτείνεται έως τις 30.6.2021. 

Άρθρο 155
Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων

- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4251/2014

Στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθενται
παρ. 10 και 11 ως εξής:

«10. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, πολίτης τρίτης χώ-
ρας, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή
στις ρυθµίσεις της παρ. Α΄ ή της παρ. Γ΄ του άρθρου 16
ή της παρ. Β΄ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτη-
ση για χορήγηση άδειας διαµονής δυνάµει των ανωτέρω
διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικρά-
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τεια. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω πληρεξουσίου, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2, δυνάµει σχετικού πληρεξουσίου, το
οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρ-
χής. Εφόσον τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι
πλήρη, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5. Η ίδια βεβαίωση χο-
ρηγείται και στην περίπτωση που εκκρεµεί η προσκόµιση
του απαιτούµενου δικαιολογητικού της περ. ε΄ του άρ-
θρου 6. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας οφείλει εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από την υ-
ποβολή της σχετικής αίτησης, να εισέλθει στην Ελληνι-
κή Επικράτεια και να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία
τα απαιτούµενα βιοµετρικά στοιχεία και το ανωτέρω τυ-
χόν ελλείπον δικαιολογητικό της παρ. ε΄ του άρθρου 6.
Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και την υποβολή αίτησης
για χορήγηση άδειας διαµονής, στα µέλη της οικογενεί-
ας του αιτούντος.

11. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας, µπορεί να υποβάλει στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, πριν την είσοδό του στη Χώρα, µέσω νοµίµου α-
ντιπροσώπου, δυνάµει σχετικού πληρεξουσίου, το οποίο
έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, αί-
τηση για χαρακτηρισµό επένδυσης της παρ. Α΄ ή πιστο-
ποίηση πραγµατοποίησης και διακράτησης επένδυσης
της παρ. Γ΄ του άρθρου 16, που συνοδεύεται από τα δι-
καιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση κατά περί-
πτωση του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ.
12 του άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
προκειµένου να εισηγηθεί, για τον χαρακτηρισµό της ε-
πένδυσης και τη σκοπιµότητα χορήγησης άδειας διαµο-
νής όπως προβλέπεται στην περ. 2 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 16 ή την πραγµατοποίηση και τη διακράτηση της ε-
πένδυσης, όπως προβλέπεται στην περ. 4 της παρ. Γ΄
του άρθρου 16.»

Άρθρο 156
Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση του άρθρου
136 του ν. 4251/2014

1. Η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που παρατά-
θηκαν δυνάµει του άρθρου δέκατου όγδοου της από
10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 157),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄
177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021. Κενές θέσεις που
δεν καλύπτονται µέχρι την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, αποκλειστικά από τις ως άνω συµβάσεις εργασίας,
αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατά-
ταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύµφωνα µε τους
οριστικούς πίνακες κατάταξης.

2. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαµονής και βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν
εκδοθεί δυνάµει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.
106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ια-
νουαρίου 2020 µέχρι 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυ-
τοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγού-
στου 2020 και µε ηµεροµηνία λήξης έως τις 31 Μαρτίου
2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) µήνες από
την αρχική ηµεροµηνία λήξης τους. Η έναρξη ισχύος των
οριστικών τίτλων διαµονής που θα εκδοθούν, σε ανανέω-

ση των ανωτέρω τίτλων διαµονής, ανατρέχει στην επο-
µένη ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης του παραταθέ-
ντος τίτλου διαµονής. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται για
οριστικούς τίτλους διαµονής και βεβαιώσεις κατάθεσης
αίτησης που έχουν ήδη ανανεωθεί για µεταγενέστερη η-
µεροµηνία.

3. Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία,
που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την υπό στοιχεία οικ.
4831/25.7.2013 απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1841), όπως έχει πα-
ραταθεί µε την υπ’ αριθµ. 18602/11.9.2020 απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 3881), παρα-
τείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021 ανεξαρτήτως του
χρόνου λήξης εκάστου δελτίου. Εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος, οι κάτοχοι των δελτίων, δύνανται
να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα δελ-
τία που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 22066/16.10.2020
κοινή απόφαση του Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 4699).

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Με όµοια απόφαση δύναται να παραταθεί η ισχύς
των αδειών διαµονής και των δελτίων διαµονής και µόνι-
µης διαµονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρό-
ντος νόµου και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα,
καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρ-
θρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόµιµης διαµο-
νής του άρθρου 25 του παρόντος, καθώς και να καθορι-
στεί προθεσµία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης
ή ανανέωσης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-
ρεια.» 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 157
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο 

της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου
2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 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-
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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 του άρθρου 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 οριζόµε-
να στο εικοστό έβδοµο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α ́ 68), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83). Οι ως άνω υπεύθυ-
νες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Γραµµατείας του αρµό-
διου δικαστικού σχηµατισµού, το αργότερο έως τις
14:00 της παραµονής της δικασίµου, αντικαθιστούν την
κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραµµατεία και έχουν
την ίδια νοµική ισχύ µε αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις πε-
ριλαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην ο-
ποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία η έκθεση του άρ-
θρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν.
2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης
κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστο-
ποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία
Γραµµατεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικο-
γραφία τις δηλώσεις αυτές.

Άρθρο 158
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 λειτουργίας
των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων µέτρων προστα-
σίας της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορω-
νοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη του
Προέδρου του τµήµατος ή του Προϊσταµένου του δικα-
στηρίου, ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην
πλέον σύντοµη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγγραφή της υπό-
θεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να
τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του
γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή
ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται από τον
γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δι-
καστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό Δηµό-
σιο ο γραµµατέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κε-
ντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
τη νέα δικάσιµο µε το οικείο πινάκιο ή έκθεµα εφόσον
συµπεριλαµβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία ε-
πίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η νέα δι-
κάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε α-
νάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ε-
νταχθεί 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, στην πλέον σύντοµη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόε-

δρος του τµήµατος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατα-
νέµει χρονικά εντός της αυτής ηµέρας τις εγγεγραµµέ-
νες 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 διαδίκους ή στους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους, µε αποστολή ηλεκτρο-
νικού µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή µε ανάρτηση
στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ε-
νταχθεί στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέσεις αυτές πα-
ρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις
δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή µπορεί
να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικη-
γόρων 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, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλ-
λόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών 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-
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σης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της
συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες
µέχρι τη νέα δικάσιµο, που θα ορισθεί.

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1ης.1.2021
έως 31.3.2021.

Άρθρο 159
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 υποβάλλο-
νται και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για την ορι-
σθείσα δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος
δικηγόρος του µε κάθε πρόσφορο µέσο και επισυνάπτε-
ται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του
αρµόδιου γραµµατέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων
αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει µε µόνη την παρουσία
του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος,
στην περίπτωση που κρατείται, δεν µετάγεται. Στις περι-
πτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πλη-
ρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει µε κάθε πρό-
σφορο 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
αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος
γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική
πρόταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η ει-
δοποίηση αποδεικνύεται από το µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη
δικογραφία. Η υποβολή υποµνηµάτων κατά τα άρθρα
308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1ης.1.2021
έως 31.3.2021.

Άρθρο 160
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών 
ως προς δικαστικές αποφάσεις

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 1ης.1.2021 έως 31.3.2021, 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 161
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη 
και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου
2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η εκδίκαση υποθέσε-
ων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσηµεί-
ωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση

της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρί-
στανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον

πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνά-
πτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούµενη
προσηµείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, µε βε-
βαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πλη-
ρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η

ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το πο-
σό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική
εγγραφή προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτοµερώς
το προσηµειούµενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστηµα της παρ. 1, η ανάκληση, η
εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµείω-
σης υποθήκης γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 1. Η συναίνεση του προσηµειούχου δανειστή δίνε-
ται εγγράφως µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να
παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πά-
ντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

Άρθρο 162
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(ΤΠΕ) από τις γραµµατείες του Συµβουλίου 
της Επικρατείας και των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων 

Η εφαρµογή των άρθρων 75 έως και 77 του ν.
4635/2019 (Α΄167) καθ’ ο µέρος προϋποθέτει την κατάλ-
ληλη τεχνική υποδοµή του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και την εκπαίδευ-
ση δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων
του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ), γίνεται σταδιακά και κα-
τά τον χρόνο που παρέχεται η αναγκαία τεχνική υποδο-
µή και έχει ολοκληρωθεί η σχετική εκπαίδευση του προ-
σωπικού. Η ύπαρξη κάθε φορά της αναγκαίας υποδοµής
και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του ΣτΕ
διαπιστώνονται µε πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης,
κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ΣτΕ που δηµοσιεύ-
εται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΣτΕ, µε την οποία ορίζεται η ηµεροµηνία για την πλήρη
εφαρµογή των άρθρων 75 έως 77 του ν. 4635/2019 είτε
στο σύνολό τους είτε και ως προς ορισµένη διαδικασία,
όπως, είναι ιδίως η κατάθεση σε ψηφιακή µορφή µε τη
χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής των κυ-
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ρίων δικογράφων, των παρεποµένων δικογράφων, η κα-
τάθεση σε ψηφιακή µορφή των στοιχείων του φακέλου
από τη Διοίκηση και των στοιχείων που προσκοµίζουν οι
λοιποί διάδικοι, οι επιδόσεις πράξεων και αποφάσεων, η
χορήγηση αντιγράφων σε ψηφιακή µορφή, οι κοινοποιή-
σεις µε τη χρήση ΤΠΕ, η ηλεκτρονική διακίνηση και διεκ-
περαίωση των σχεδίων διαταγµάτων που αποστέλλονται
προς επεξεργασία και κάθε άλλη διαδικασία που εφαρ-
µόζεται από τα ανωτέρω δικαστήρια ή τις γραµµατείες
τους. Για τη Γενική Επιτροπεία των ΤΔΔ και τα ΤΔΔ εκδί-
δεται αντίστοιχη πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης µετά
από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των ΤΔΔ, που µπορεί να αφορά το σύνολο των ΤΔΔ ή συ-
γκεκριµένο διοικητικό δικαστήριο.

Άρθρο 163
Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής σε ποινική 
δίκη - Τροποποίηση του άρθρου 55A του ν. 4174/2013

1. Το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 55Α
Παραποµπή εγκληµάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

1. Εάν µε βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσ-
διορισµού φόρου ή την πράξη επιβολής προστίµου συ-
ντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλή-
µατος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66, υπο-
βάλλεται µηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Η ποινική
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

2. Η παραγραφή των εγκληµάτων του παρόντος νόµου
αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήµατος εντός
του οποίου η Φορολογική Διοίκηση µπορεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 36, να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, ε-
κτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, εκτός
κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή
των ως άνω εγκληµάτων αρχίζει από την έκδοση της
πράξης αυτής.»

2. Το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστα-
ται µε την παρ. 1 του παρόντος, εφαρµόζεται στα εγκλή-
µατα που τελούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.

Άρθρο 164
Απόδοση εσόδων στο Ταµείο Χρηµατοδότησης 

Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση
στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των εσό-
δων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτού µέσω του Κρατικού
Προϋπολογισµού και δεν αποδόθηκαν κατά το οικονοµι-
κό έτος 2019, λόγω µη δέσµευσης πίστωσης και ανάλη-
ψης υποχρέωσης από τον Διατάκτη, δύναται να πραγµα-
τοποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του οικονοµικού έ-
τους 2020, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υπο-
χρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋπο-
θέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων
δαπανών.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄
ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 165
Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού - 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήµους
και τα νοµικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 28.2.2021, όπως και ο-
φειλών προς τους δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα
που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµβανοµένων
των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 έως τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη
προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του
οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, µπορεί να
ρυθµίζονται και η καταβολή τους να πραγµατοποιείται µε
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξή-
σεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από
τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβο-
λής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέ-
λους.
Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων

εκπρόθεσµης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθµιση είναι τα

φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά πρόσωπα έχουν υπο-
στεί οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία του κο-
ρωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως
31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθµοί δραστηριότη-
τας των δικαιούµενων της ρύθµισης νοµικών προσώπων
και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

2. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης, να υπάγο-
νται και οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νό-
µου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή διευ-
κόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,
µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθ-
µισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επι-
στροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί,
επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε ο-
ποιονδήποτε βαθµό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση,
ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθή-
µατα ή µέσα. Αν µε το ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί
και αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η α-
νωτέρω παραίτηση καταλαµβάνει και το αίτηµα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση επισυνάπτεται βε-
βαίωση  της γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρε-
µούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

3. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης να υπάγονται
και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλ-
λο καθεστώς ρύθµισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδή-
ποτε λόγο.

4. Από τη ρύθµιση της παρ. 1 εξαιρούνται µόνο οι ο-
φειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επι-
φάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο
51 του ν. 4647/2019 (Α΄204), για τις οποίες εφαρµόζο-
νται τα ειδικώς οριζόµενα στο εν λόγω άρθρο.
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Άρθρο 166
Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης 

οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη
ρύθµιση του άρθρου 136 υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά,
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α΄184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021.
Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον
έξι (6) µήνες µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Έ-
νωσης Δήµων Ελλάδας. 
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώ-

σεων στην ψηφιακή πλατφόρµα τα Νοµικά Πρόσωπα Δη-
µοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήµων πλην των ΔΕΥΑ.

2. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργείται µηχανισµός
παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσµά-
των της ρύθµισης, ο οποίος τροφοδοτείται µε στοιχεία
που αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου από τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Το
περιεχόµενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υ-
ποβολής τους, η αρµόδια οργανική µονάδα για τη συλλο-
γή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΚΕ-
ΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του µη-
χανισµού. 

Άρθρο 167
Αρµόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων

ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

1. Η ρύθµιση του άρθρου 136  χορηγείται µε απόφαση
που εκδίδεται από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα
της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήµων και Κοινο-
τήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Δεν απαιτείται απόφαση έ-
γκρισης της ρύθµισης εφόσον ο Δήµος έχει υποβάλει
στην κατάσταση οφειλετών στην ψηφιακή πλατφόρµα
τα ποσά (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) της προς ρύθµιση
οφειλής.  

2. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε
τµηµατικά. Αν εξοφλείται τµηµατικά, η πρώτη δόση της
καταβάλλεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από
την ηµέρα υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορετικά η ρύθµι-
ση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόµενες δόσεις κατα-
βάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντί-
στοιχου µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση
του οφειλέτη.

3. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τε-
λευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων.
Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρό-
σωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρή-
σεις κάθε είδους.

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την
επιβάρυνση µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%)
επί του ποσού της δόσης, από την εποµένη της ηµέρας
που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των
ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης α-
παλλαγή από το εναποµείναν ποσό των προσαυξήσεων

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.
6. Η καταβολή των δόσεων πραγµατοποιείται µόνο η-

λεκτρονικά προς τον οικείο δήµο εκτός παροχής ειδικής
εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάµενο Οικονο-
µικών Υπηρεσιών για συγκεκριµένο οφειλέτη. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του παρόντος. 

Άρθρο 168
Άρση της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού 

ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις
ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του παρόντος, εφόσον
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσµευσης χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής από
άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το πέντε
τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφει-
λή µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) το δέκα τοις ε-
κατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή α-
πό πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) µέ-
χρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, γ) το είκοσι τοις εκατό
(20 %) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή από
δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και
πάνω, ο Δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευ-
σης αυτής προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για ε-
παναδέσµευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης κα-
ταβολής έστω και µίας από τις δόσεις.

Άρθρο 169
Αναστολή αναγκαστικών µέτρων και µέτρων 
εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών

προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

1. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται
η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η διαδικασία της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε την
προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθµίζο-
νται µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έ-
χουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχε-
τικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα, όµως, ποσά από αυ-
τές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων
της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφει-
λές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση
του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,
εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση. 

3. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέ-
σεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν
επιστρέφονται.

4. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµι-
σης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 170
Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις 

ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλε-
ται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, ανα-
στέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά
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η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε πο-
σού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος
από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης
αυτής.

Άρθρο 171
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθµιση

οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον οφειλέτη, για
την καταβολή µέρους της οφειλής µπορούν να υπα-
χθούν στη ρύθµιση του παρόντος µόνο για το µέρος αυ-
τό.

Άρθρο 172
Απώλεια ρύθµισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού

Η ρύθµιση της οφειλής του παρόντος καταργείται, µε
συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοί-
που της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής
βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε
όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέ-
τρα, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνε-
χόµενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τε-
λευταίας δόσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
τριών (3) µηνών, β) δεν υποβάλλει στον δήµο τις προ-
βλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί
των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµού-
ντων, µαζί µε τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό
Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου
να του χορηγηθεί η ρύθµιση.

Άρθρο 173
Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης
για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης 

ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών 
και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού - Αντικατάσταση

της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) α-
ντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της,
ως εξής:

«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορι-
σµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του
υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο-
ΤΑ α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορ-
θά στοιχεία µέχρι 31.10.2020, χωρίς την επιβολή προστί-
µων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλω-
σης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και
εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου
υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από
τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνι-
αίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της
τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσω-
πα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μη-
νιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχί-
στων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ι-
σχύ. Η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4728/2020 (Α΄
186) παραµένει σε ισχύ.
Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οι-

κονοµικές Υπηρεσίες των δήµων έως τις 31.1.2021. Απο-
κλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, εί-

ναι δυνατή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής: α)
η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασ-
δήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143), µε ανώτατη διάρκεια έως τις
31.1.2021, καθώς και β) η παράταση έως τις 31.1.2021
των συµβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για
τους σκοπούς της παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν υπόκει-
νται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µη-
νών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και στην περ. ιε΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον
χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπε-
ται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄
134).»

Άρθρο 174
Παράταση προθεσµίας µεταγραφής ληξιαρχικών 

πράξεων προξενικών αρχών

Η ισχύς της προθεσµίας του άρθρου 44 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177) που αφορά στη µεταγραφή ληξιαρχι-
κών πράξεων επιχωρίων αρχών στην αλλοδαπή παρατεί-
νεται µέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 175
Πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) α-
ντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της,
ως εξής:

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
µού στις περιπτώσεις άµεσης ανάγκης λήψης προληπτι-
κών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής
της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικο-
νοµικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει
στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρ-
κεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση
για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία ε-
γκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφε-
ρειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την πρόσληψη συ-
νεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προ-
σωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση
του περιορισµού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρεί-
ται των περιορισµών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004
(Α΄134), αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετα-
τροπής της σύµβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι δια-
τάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανα-
λογικά και για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπι-
κό των δήµων και περιφερειών, το οποίο προσλαµβάνε-
ται µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρί-
ζει τα κλιµάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.»
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Άρθρο 176
Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση 

προσκόµισης ενηµερότητας

Οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) εξαιρούνται έως τις 30.6.2021
από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµε-
ρότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν.
4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄
73) για τις πράξεις ή συναλλαγές µε τους οικείους Δή-
µους, τα νοµικά τους πρόσωπα και τις δηµοτικές τους ε-
πιχειρήσεις.

Άρθρο 177
Χρονικό διάστηµα αξιολόγησης - Τροποποίηση 

της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019,
η προθεσµία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 51
του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει
την 31η Ιανουαρίου 2021.»

Άρθρο 178
Παράταση θητείας αιρετών µελών 
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

1. Η θητεία των αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµ-
βουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020, πα-
ρατείνεται µέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώ-
πων και το αργότερο έως 28.02.2021, υπό τις προϋποθέ-
σεις των επόµενων παραγράφων. 

2. Η παράταση της θητείας των µελών σύµφωνα µε
την παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκεί-
νες, στις οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν εκλογές για
την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των µέ-
τρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορι-
σµό της πανδηµίας. 

3. Σε περίπτωση άρσης των µέτρων της περ. 1 της παρ.
1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ/.οικ.:78363/05.12.2020 (Β΄ 5350) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, που αφορούν στις συναθροίσεις, δηµό-
σιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιω-
τικού ή δηµόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, µε την επι-
φύλαξη των δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρ-
θρου 11 του Συντάγµατος και του ν. 4703/2020 (Α΄ 131)
και τα οποία συνεπάγονται την αδυναµία διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών της παρ. 1, οι εκλογές για την ανάδει-
ξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αµελλητί από
τον αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ισχύ-
ουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύ-
ναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αµέσως µετά την έκ-
δοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν.
4745/2020 (Α΄ 214) προβλεπόµενης κοινής υπουργικής
απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω µέτρων. 

4. Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψη-
φοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζο-
νται στα υπηρεσιακά συµβούλια τα νέα µέλη και λήγει η
παραταθείσα θητεία των µελών της παρ. 1. 

Άρθρο 179
Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθµισης χρεωστικών 
ανοιγµάτων των δήµων και των νοµικών προσώπων

δηµοσίου δικαίου αυτών στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων

Για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται
η καταβολή των ετήσιων δόσεων 2020 και 2021 της ρύθ-
µισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών προς
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε προβλε-
φθεί σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.
4316/2014 (Α΄ 270), όπως είχε αντικατασταθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη ΟΤΑ. Η εξόφληση των δύο (2) ετή-
σιων δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται ως
άνω, πραγµατοποιείται µέχρι το τέλος της ισχύουσας
ρύθµισης µε ισόποση κατανοµή των ποσών αυτών στις υ-
πολειπόµενες δόσεις ρύθµισης, αρχής γενοµένης από
το έτος 2022, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσµης κα-
ταβολής. 

Άρθρο 180
Συµβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύµανσης

Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού, που απασχολείται κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απο-
λύµανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υ-
πουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, των
κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων
Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των
κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρατείνονται για λόγους δηµό-
σιας υγείας έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ο-
λοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή
των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών
καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης
Μαρτίου 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η
παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µε-
ταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές.

Άρθρο 181
Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής 

για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου

Οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε-
θνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ-
ΔΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
δύνανται να παραταθούν, µε απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής, µέχρι τη δηµοσίευση του Οργανισµού
της ΕΕΔΑ και την πλήρωση των θέσεων που προβλέπο-
νται σε αυτόν και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου
2021.
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ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 182
Παράταση διαστήµατος καταβολής του ανταλλάγµατος

στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I» - Τροποποίηση

της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει τις δαπάνες για
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφο-
ρικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I», οι οποίες
παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους των από 30.5.2014
συµβάσεων, από την 5η.4.2020 και για περίοδο έως δύο
(2) ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» πιστοποιεί την
παροχή στους οικείους φορείς των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και πληροφορικής κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τους όρους των από
30.5.2014 συµβάσεων.

β) Ο ανάδοχος αποδέχεται τις από 30.5.2014 συµβά-
σεις για τις νησίδες 1, 2, 4, 5, 6 και δικτύου κορµού µε
έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) επί της αρχικής οικονοµικής προσφοράς, που υπο-
λογίζεται σύµφωνα µε τις αιτιολογηµένες προτάσεις της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδοµών - Κυ-
βερνητικού Νέφους της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας Α.Ε.», καθώς και περαιτέρω έκπτωση πο-
σοστού πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αρχικής οικονοµι-
κής προσφοράς, εφόσον παρέλθει χρόνος µικρότερος ή
ίσος των έξι (6) µηνών έως την ηµεροµηνία εξόφλησης
της αναλογούσας πληρωµής, σύµφωνα µε το άρθρο 8
των οικείων συµβάσεων.

γ) Ο ανάδοχος αποδέχεται την από 30.5.2014 σύµβα-
ση για τη νησίδα 3 µε έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον
είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αρχικής οικονοµικής
προσφοράς, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις αιτιολο-
γηµένες προτάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολο-
γιστικών Υποδοµών - Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-
οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε..

δ) Η αναγνώριση των απαιτήσεων των παρόχων για το
ως άνω διάστηµα πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία των
περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1.

ε) Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω περιόδου, ή-
τοι δύο (2) ετών από την 5η.4.2020, επιτευχθεί βάσει νέ-
ας σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των α-
ναδόχων πλήρης µετάπτωση και παροχή αντίστοιχων, µε
τις ανωτέρω, υπηρεσιών που εµπίπτουν στο έργο «ΣΥ-
ΖΕΥΞΙΣ II», τότε η εφαρµογή των προβλέψεων της πα-
ρούσας παύει.»

Άρθρο 183
Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), ως προς
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων
αυτού, παρατείνεται έως την 28η.2.2021.

Άρθρο 184
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

των εταιρειών
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την
28η.2.2021, η ΕΛΤΑ Α.Ε. και η θυγατρική της «ΤΑΧΥΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη
υπηρεσιακή λειτουργία διατηρώντας το σύνολο των κα-
ταστηµάτων και τις λοιπές υποδοµές τους σε όλη την Ε-
πικράτεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µεταστέγαση
καταστήµατος ή άλλης υποδοµής εντός του ιδίου Δή-
µου, κατόπιν απόφασης του οικείου Διευθύνοντος Συµ-
βούλου ή του νόµιµου αναπληρωτή, εφόσον κρίνεται α-
παραίτητη για την τήρηση των µέτρων αποφυγής δια-
σποράς του ιού. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουρ-
γίας καταστήµατος ή άλλης υποδοµής λόγω επιβολής ε-
κτάκτων µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του
ιού, το προσωπικό των αντίστοιχων καταστηµάτων ή άλ-
λων υποδοµών µετακινείται προσωρινά και για όσο διαρ-
κούν τα έκτακτα αυτά µέτρα προς κάλυψη κενών θέσεων
εν λειτουργία καταστηµάτων εντός της ίδιας περιφερει-
ακής ενότητας, κατόπιν απόφασης του οικείου Περιφε-
ρειακού Διευθυντή.

Άρθρο 185
Δηµοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό 

και τοπικό τύπο  - Τροποποίηση του άρθρου 379 
του ν. 4412/2016 

Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (A΄ 147) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της
περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40,
59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την
1η.1.2022.»

Άρθρο 186
Ρυθµίσεις για τους παρόχους περιεχοµένου 

περιφερειακής εµβέλειας

1. Παρέχεται δικαίωµα στους παρόχους περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθε-
ρης λήψης, περιφερειακής εµβέλειας, για καταβολή
στον πάροχο δικτύου µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-
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ΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτι-
κό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσο-
στού πενήντα τοις εκατό (50%) της µηνιαίας αµοιβής,
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που
του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και
διανοµής περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας και
συµπληρωµατικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύο-
νται στις οικείες υπογραφείσες συµβάσεις, για πέντε (5)
µήνες και ειδικότερα για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµ-
βριο και Δεκέµβριο 2020, καθώς και για τους µήνες Ια-
νουάριο και Φεβρουάριο 2021. Ο πάροχος δικτύου µε
τον διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για ποσό
που ισούται µε το ήµισυ της µηνιαίας αµοιβής του, συ-
µπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Σε περί-
πτωση που ο πάροχος δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο
«DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» έχει εκδώσει τι-
µολόγιο παροχής υπηρεσιών µε τη συνολική µηναία α-
µοιβή που του οφείλεται, εκδίδει πιστωτικό τιµολόγιο για
το ήµισυ της µηνιαίας αµοιβής του, συµπεριλαµβανοµέ-
νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Με την κατά τα ανωτέρω
καταβολή, που πάντως πρέπει να πραγµατοποιηθεί ε-
ντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες συµβάσεις
προθεσµίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου πε-
ριεχοµένου έναντι του παρόχου δικτύου µε τον διακριτι-
κό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την
παροχή των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια
καθενός εκ των προαναφερθέντων µηνών και ο πάροχος
δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση
έναντι του παρόχου περιεχοµένου για την παροχή των
υπηρεσιών του. 

2.  Στον πάροχο δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DI-
GEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευερ-
γέτηµα της αποµείωσης βεβαιωµένων φορολογικών ο-
φειλών κάθε είδους προς το Ελληνικό Δηµόσιο, ισόπο-
σης µε τη µη καταβληθείσα µηνιαία αµοιβή, για τους µή-
νες που αναφέρονται στην παρ. 1, από παρόχους περιε-
χοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εµβέλειας. Εντός των
πρώτων δέκα (10) εργασίµων ηµερών κάθε επόµενου µή-
να από τους µήνες της παρ. 1 και εντός δέκα (10) εργα-
σίµων ηµερών από την θέση σε ισχύ του παρόντος για ε-
κείνους από τους µήνες της παρ. 1 που έχουν παρέλθει,
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(ΕΕΤΤ) αποστέλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Ε-
σόδων το ποσό της µη καταβληθείσας αµοιβής της «DI-
GEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» του προηγούµενου
µήνα, όπως αυτό υπολογίζεται µε βάση το Συνολικό Ετή-
σιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού
Δικτύου για το σύνολο της Εθνικής Επικράτειας που ορί-
ζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Το ποσό της µη καταβλη-
θείσας αµοιβής επιβεβαιώνεται µε τα τιµολογηµένα από
την «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσά του
προηγούµενου µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία που απο-
στέλλονται από την «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
Α.Ε.» στην ΕΕΤΤ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η α-
ναλογούσα κατά τα ανωτέρω αποµείωση των βεβαιωµέ-
νων φορολογικών οφειλών «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟ-
ΧΟΣ Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δηµόσιο.  Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι ειδικότε-
ροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω.

3. Κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου
2020 έως και την 30η Απριλίου 2021 αναστέλλεται το δι-
καίωµα του παρόχου δικτύου µε τον διακριτικό τίτλο «DI-
GEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την
ποιότητα εκποµπής ψηφιακού σήµατος, καθώς και να
προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή
παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιε-
χοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εµβέλειας, οι οποίοι έ-
χουν κάνει χρήση του δικαιώµατος της παρ. 1 για το ως
άνω χρονικό διάστηµα των πέντε (5) µηνών της παρ. 1.  

Άρθρο 187
Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών 

ραδιοφωνικών σταθµών και αδειοδοτηµένων παρόχων
δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής

1. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) για τη δήλωση κε-
ραιών ραδιοφωνικών σταθµών, παρατείνεται έως την
31η.3.2021.

2. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019 για τη δήλωση των αδειοδο-
τηµένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτι-
κής ευρυεκποµπής, παρατείνεται έως την 31η.3.2021.

Άρθρο 188
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας 

Το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)  αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«Άρθρο 279
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας

Για την απόδειξη της ιδιότητας µονίµου κατοίκου, ό-
που απαιτείται, εκδίδεται βεβαίωση  µονίµου κατοικίας η-
λεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης (gov.gr - gr – ΕΨΠ), µετά από ηλεκτρο-
νική αίτηση εκ µέρους του ενδιαφεροµένου και προη-
γούµενη αυθεντικοποίησή του, µε τη χρήση των κωδικών
- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ του ν.
4727/2020 (taxisnet). Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοι-
κίας αντλούνται από το φορολογικό µητρώο που διαχει-
ρίζεται η ΑΑΔΕ µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν.
4727/2020. 
Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης

δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα µόνι-
µου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήµαρχο, µε την υ-
ποβολή από τον ενδιαφερόµενο αντιγράφου της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου
του εκκαθαριστικού της οικείας  Δηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Εάν,  αιτιολογηµένως, η ιδιότητα του
µόνιµου κατοίκου δεν µπορεί να αποδειχθεί από τα ανω-
τέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει
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πραγµατική εγκατάσταση στον Δήµο,  από τον ενδιαφε-
ρόµενο µε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο (εν-
δεικτικά λογαριασµό  σταθερής τηλεφωνίας, λογαρια-
σµό ηλεκτροδότησης, λογαριασµό ύδρευσης ή φυσικού
αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοναδικό αποδεικτικό µέ-
σο. Στην περίπτωση απόδειξης µονίµου κατοικίας µε κά-
θε άλλο πρόσφορο µέσο, ο Δήµαρχος δύναται να αρνη-
θεί τη χορήγηση της βεβαίωσης µε παράθεση ειδικής αι-
τιολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται οι απαι-
τούµενες διαλειτουργικότητες και κάθε αναγκαίο τεχνι-
κό και λεπτοµερειακό θέµα για την υλοποίηση της πα-
ρούσας διάταξης.»

Άρθρο 189
Διαφήµιση στα Μ.Μ.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων 
των νόµων 2328/1995, 4172/2013 και 4174/2013

1. Οι παρ. 1, 2, 5, 8, 10 και 12 του άρθρου 12 του ν.
2328/1995 (Α΄159) τροποποιούνται, προστίθενται παρ.
8Α, 13 και 14, καταργούνται οι παρ. 7, 9 και 11 και το άρ-
θρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Η καταχώριση ή η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµά-
των ή η ανάληψη χορηγίας µετάδοσης εκποµπής ή η διά-
θεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού
χρόνου για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων,
πραγµατοποιείται πάντοτε µε προηγούµενη έγγραφη ε-
ντολή του διαφηµιζόµενου ή του εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν διαφηµιστή προς το µέσο. Στην εντολή αναφέρο-
νται η αξία της συναλλαγής, σύµφωνα µε τον τιµοκατά-
λογο του µέσου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εκπτώσε-
ων, ο ακριβής καθορισµός του χώρου ή του χρόνου προ-
βολής, η δήλη ηµέρα ή προθεσµία εξόφλησης, καθώς και
οι νόµιµες επιβαρύνσεις. Εφόσον µεσολαβεί διαφηµι-
στής: α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάµενης έγγρα-
φης εξουσιοδότησης του διαφηµιζόµενου προς τον δια-
φηµιστή, µε διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρ-
κεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο µέσο και µε
την οποία ο διαφηµιστής εξουσιοδοτείται να συµβάλλε-
ται µε το µέσο στο όνοµα και για λογαριασµό του διαφη-
µιζόµενου µε αναφορά στη σύµβαση µεταξύ του διαφη-
µιστή και του διαφηµιζόµενου και στη διάρκειά της και β)
ο διαφηµιζόµενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολό-
κληρο µε τον διαφηµιστή έναντι του µέσου για την εξό-
φληση του τελευταίου. 

2. Για όλες τις πράξεις της παρ. 1, το µέσο εκδίδει,
σύµφωνα µε τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στο όνοµα του
διαφηµιζόµενου, τιµολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην
καταχώριση ή τη µετάδοση συγκεκριµένου αριθµού πρά-
ξεων της παρ. 1, συγκεκριµένης έκτασης ή χρονικής
διάρκειας, για έναν συγκεκριµένο διαφηµιζόµενο, σε συ-
γκεκριµένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού προγράµµατος και για συγκεκριµένη χρονι-
κή περίοδο (τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα) και
σε αυτό αναγράφονται η τιµή, η αξία της παρασχεθείσας
υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχε-
θεί από το µέσο, η δήλη ηµέρα ή προθεσµία εξόφλησης,
το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλο-

γούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην εισφορά της περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του  α.ν. 248/1967 (Α΄ 243).
Εφόσον για τις πράξεις της παρ. 1 έχει υπάρξει συµφω-
νία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιµολόγιο εκδίδεται
µε βάση τα προβλεπόµενα στη συµφωνία προαγοράς. Ε-
φόσον για τις πράξεις της παρ. 1 µεσολαβεί διαφηµι-
στής, το τιµολόγιο εκδίδεται από το µέσο στο όνοµα του
διαφηµιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώρι-
ση ή τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων ή πακέτων
τους, για καθέναν διαφηµιζόµενο ξεχωριστά, αντίγραφο
δε του τιµολογίου το µέσο υποχρεούται να αποστέλλει
και σε κάθε διαφηµιζόµενο που αφορά µέχρι το τέλος
του επόµενου από την έκδοσή του µήνα.

3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός και κάθε
εφηµερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέµπει ή εκδίδε-
ται σε οποιοδήποτε µέρος της Ελληνικής Επικράτειας,
υιοθετεί ελεύθερα την εµπορική του πολιτική για την πα-
ροχή των πράξεων της παρ. 1, τηρώντας τη νοµοθεσία
περί ελεύθερου ανταγωνισµού.
Σε περίπτωση που από υφιστάµενες διατάξεις προβλέ-

πεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή
προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλον σκοπό δηµόσιας
ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται µε βάση τον χρόνο ή χώρο
που υποχρεούνται να παρέχουν τα µέσα.

4. Όλοι οι εφαρµοστέοι φόροι, περιλαµβανοµένου του
ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του ν.
3845/2010 (Α΄ 65) επί των τηλεοπτικών διαφηµιστικών
µηνυµάτων, υπολογίζονται για κάθε τιµολόγιο της παρ. 2
επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύ-
πτει µετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούµενων εκ-
πτώσεων, µε την εξαίρεση µόνο του Φ.Π.Α., που υπολο-
γίζεται για κάθε τιµολόγιο επί του εκατό τοις εκατό
(100%) της αξίας που προκύπτει µετά την αφαίρεση των
τυχόν χορηγούµενων εκπτώσεων.

5. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή
προσαρµογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόµο) του
διαφηµιστικού µηνύµατος από τον ίδιο τον ραδιοφωνικό
ή τηλεοπτικό σταθµό, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριά-
ντα πέντε τοις εκατό (35%) και το είκοσι τοις εκατό
(20%) αντίστοιχα, της διαφηµιστικής δαπάνης για το συ-
γκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία και µόνο για το πρώτο
σχετικό τιµολόγιο που εκδίδεται. Με εξαίρεση την περί-
πτωση που χορηγός είναι µη κερδοσκοπικός οργανι-
σµός, η χορηγία θεωρείται διαφήµιση, χρονικής διάρκει-
ας ίσης µε την εµφάνιση της επωνυµίας ή του διακριτι-
κού τίτλου ή του σήµατος των προϊόντων του χορηγού.
Διαφήµιση επίσης θεωρείται και οποιαδήποτε δηµοσίευ-
ση, που περιέχει διαφηµιστικό µήνυµα και καταχωρείται
στο σώµα του εντύπου, σε ένθετο, αφιέρωµα κ.λπ. ή δια-
νέµεται µαζί µε αυτό, είτε γίνεται επί πληρωµή είτε δω-
ρεάν, µε εξαίρεση την περίπτωση που διαφηµιζόµενος
είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός.
Του ειδικού φόρου επί των διαφηµίσεων απαλλάσσο-

νται µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου που προβάλλο-
νται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 21 του άρ-
θρου 3.

6. Πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται από τα µέσα
προς τους πελάτες τους, µεταξύ άλλων και λόγω επίτευ-
ξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου), κατά την παρ.
5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), περιλαµβά-
νουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθµούς των σχετι-
κών τιµολογίων της παρ. 2, στον Α.Φ.Μ. του διαφηµιζό-
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µενου, καθώς και του τυχόν διαφηµιστή που µεσολαβεί,
στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούµενους φόρους
που αναλογούν, περιλαµβανοµένου και του ειδικού φό-
ρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων που αναλογεί.

7. Η παρ. 7 καταργείται.
8. Τα µέσα της παρ. 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέ-

λος κάθε ηµερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλει-
στικά στους διαφηµιστές, η οποία υπολογίζεται επί του
συνόλου της διαφηµιστικής δαπάνης που πραγµατοποίη-
σαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το εννέα κόµµα εννέα τοις εκατό (9,9%)
επί του συνόλου της ως άνω διαφηµιστικής δαπάνης.
Διαφηµιστής, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού θεω-
ρείται µόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφηµιστικές υ-
πηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσε-
ται µε τα µέσα ως συνέπεια αυτών των διαφηµιστικών υ-
πηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των δια-
φηµιζόµενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευ-
σης οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν µεταξύ διαφηµι-
στών και µέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συµβάλ-
λονται µε τα µέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγµασι
τις πιο πάνω διαφηµιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή α-
γορά χώρου και χρόνου (εντολή µετάδοσης ή καταχώρι-
σης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφηµι-
ζόµενου πελάτη, δεν συνιστά διαφηµιστική υπηρεσία για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση
δεν µπορεί να παρέχεται µε τη µορφή ίσης αξίας διαφη-
µιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άµεση ή έµ-
µεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους
διαφηµιστές στους διαφηµιζοµένους. 

8A. Μη εξουσιοδοτηµένες πωλήσεις διαφηµιστικού
χρόνου:
α. Μη εξουσιοδοτηµένη πώληση διαφηµιστικού χώρου

ή χρόνου συνιστά: (αα) κάθε πώληση διαφηµιστικού χώ-
ρου ή χρόνου από διαφηµιστή σε διαφηµιζόµενη επιχεί-
ρηση, όταν ο διαφηµιστής, κατά τον χρόνο σύναψης της
συµφωνίας πώλησης, δεν έχει προαγοράσει τον πωλού-
µενο διαφηµιστικό χώρο ή χρόνο, (αβ) κάθε σύµβαση µε
την οποία διαφηµιστής δεσµεύεται έναντι διαφηµιζόµε-
νης επιχείρησης σχετικά µε την τιµή ή το κόστος ανά µο-
νάδα διαφηµιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της
διαθέσει διαφηµιστικό χώρο ή χρόνο, ή εγγυάται την τι-
µή ή το κόστος ανά µονάδα διαφηµιστικής φόρτισης
(CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφηµιστικό χώρο ή
χρόνο, όταν ο διαφηµιστής κατά τον χρόνο σύναψης της
συµφωνίας αυτής δεν έχει ήδη συµφωνήσει τις αντίστοι-
χες τιµές ή κόστος ανά µονάδα διαφηµιστικής φόρτισης
(CPR) µε µέσα της παρ. 1, (αγ) οποιαδήποτε σύµβαση,
συναλλαγή ή αλληλουχία συναλλαγών, µεταξύ δύο ή πε-
ρισσότερων συµβαλλόµενων, µε ισοδύναµο οικονοµικό
αποτέλεσµα και (αδ) οποιαδήποτε σύµβαση µεταξύ δια-
φηµιστή και διαφηµιζόµενης επιχείρησης, που παραπέ-
µπει άµεσα ή έµµεσα στους εκάστοτε τιµοκαταλόγους
µέσων της παρ. 1, χωρίς συγκεκριµένη προηγούµενη δέ-
σµευση των µέσων ως προς την τιµή ή το κόστος ανά µο-
νάδα διαφηµιστικής φόρτισης για συγκεκριµένο όγκο και
για συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
β. Μια συµφωνία που πληροί τα κριτήρια της περ. α συ-

νιστά µη εξουσιοδοτηµένη πώληση ακόµα και αν: (βα΄)
το σχετικό τιµολόγιο του διαφηµιστή για την καταβολή
της αµοιβής του εκδίδεται σε χρόνο µεταγενέστερο της
σύναψης της συµφωνίας, (ββ) αναφέρεται σε τιµή πώλη-

σης που είναι σταθερή ή κυµαινόµενη, ή µέση τιµή, ή
προσδιορίζεται από πριν µε βάση κάποιο συντελεστή, ό-
πως συντελεστή αύξησης ή µείωσης του κύκλου εργα-
σιών της διαφηµιστικής αγοράς. 
γ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε µη ε-

ξουσιοδοτηµένη πώληση διαφηµιστικού τηλεοπτικού
χρόνου και κάθε σύµβαση που περιλαµβάνει µη εξουσιο-
δοτηµένη πώληση διαφηµιστικού χρόνου.
δ. Συµφωνίες των περ. α΄ και β΄ είναι έγκυρες µόνο ε-

άν προϋπάρχουν συγκεκριµένες δεσµευτικές συµφωνίες
µε τα µέσα της παρ. 1 για καθέναν διαφηµιζόµενο ξεχω-
ριστά. Οι συµφωνίες των περ. α΄ και β΄ επισυνάπτονται
ως παράρτηµα της συµφωνίας διαφηµιστή και διαφηµι-
ζόµενου και περιλαµβάνουν συγκεκριµένες τιµές ή κό-
στος ανά µονάδα διαφηµιστικής φόρτισης, συγκεκριµέ-
νους όγκους και συγκεκριµένες περιόδους προβολής. Ο
όγκος και οι περίοδοι προβολής πρέπει να είναι αντίστοι-
χες µε τις δεσµεύσεις του διαφηµιστή προς τον διαφηµι-
ζόµενο.

9. Η παρ. 9 καταργείται. 
10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνι-

σµού ισχύουν και ως προς την εµπορική πρακτική των
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, των διαφηµι-
στών και των διαφηµιζοµένων, ως προς τις µεταξύ τους
σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άµεση ή έµµεση οργανωµέ-
νη και συστηµατική ή µη ανταλλαγή πληροφοριών µετα-
ξύ διαφηµιζόµενων επιχειρήσεων ή/και διαφηµιστών, ή
µεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών,
σχετικά µε τις τιµές πώλησης ή τις µέσες τιµές πώλησης
ή το κόστος ανά µονάδα διαφηµιστικής φόρτισης (CPR)
ή τη διαφηµιστική δαπάνη για την αγορά διαφηµιστικού
χώρου ή χρόνου από µέσα της παρ. 1. Οι διαφηµιστικές
επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυµες εται-
ρείες, έχουν υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές. Εφό-
σον οι µετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυµη ε-
ταιρεία, οι µετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι
ονοµαστικές και ούτω καθεξής µέχρι φυσικού προσώ-
που. Από την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου ε-
ξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες σε ηµεδα-
πό ή αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών, καθώς και οι οργα-
νισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι
εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την
παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, η εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου
ισχύει µόνο για τις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες προ-
σκοµίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας προς το ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και έγ-
γραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστω-
τικό ίδρυµα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης, µπορούν να καθορίζονται οι ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της παρούσας.

11. Η παράγραφος 11 καταργείται.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού
στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης είναι δυνα-
τόν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

13. Για το ηµερολογιακό έτος 2020, το ανώτατο ποσο-
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στό επιβράβευσης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 8, υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφηµιστικής
δαπάνης που πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2020. 

14. Για το ηµερολογιακό έτος 2020, εκπτώσεις κύκλου
εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης µορφής εκπτώ-
σεις βάσει στόχων, µε πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδο-
νται από τα µέσα της παρ. 1, σε µεταγενέστερο χρόνο,
πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιµολόγια εκδί-
δονται προς διόρθωση σφαλµάτων, παρέχονται και ανα-
γνωρίζονται ανεξάρτητα από τη σύναψη προηγούµενης
έγγραφης σύµβασης µεταξύ του µέσου και του διαφηµι-
ζόµενου και, αν µεσολαβεί διαφηµιστής, και του διαφηµι-
στή που έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των τιµολο-
γίων της παρ. 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή
εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.»

2. α. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθε-
ται περ. ιστ΄ ως εξής: 

«ιστ) Χρηµατικά ποσά ή άλλα ανταλλάγµατα που τυ-
χόν καταβλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα για µη εξουσιοδοτη-
µένη πώληση διαφηµιστικού τηλεοπτικού χρόνου.» 
β. Στον ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 22Δ ως εξής: 

«Άρθρο 22Δ 
Διαφηµιστικές δαπάνες

Οι δαπάνες των διαφηµιζοµένων που αφορούν σε πρά-
ξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν
µόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις
προβλέψεις του άρθρου 12 του νόµου αυτού.»
γ.  Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 προστί-

θεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Συγχρόνως µε την υποβολή της φορολογικής του

δήλωσης το µέσο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
2328/1995 κοινοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση όλα τα
παραστατικά, τα σχετικά µε τον υπολογισµό και την κα-
ταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας.»

3. Στον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται άρθρο 54Ζ
ως εξής:  

«Άρθρο 54Ζ
Κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε το άρθρο 12 

του ν. 2328/1995 

1. Επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις στους διαφη-
µιστές ή διαφηµιζοµένους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες, που δεν συµµορφώνονται µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), ως ε-
ξής: 
α) Αν χορηγηθεί επιβράβευση µεγαλύτερη από την

προβλεπόµενη στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.
2328/1995 στον διαφηµιστή από το µέσο ή υπάρξει κατα-
βολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφηµιστή στον
διαφηµιζόµενο, επιβάλλεται στον διαφηµιστή ή και στον
διαφηµιζόµενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ’ αυ-
τόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, πρόστιµο ίσο µε το
πενταπλάσιο του ποσού αυτού. 
β) Αν παραβιαστεί η απαγόρευση της περ. γ΄ της παρ.

8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995  επιβάλλεται χρηµα-
τικό πρόστιµο ίσο µε την οικονοµική αξία της µη εξου-
σιοδοτηµένης πώλησης. 

2. Η καταβολή µη επιτρεπόµενων επιβραβεύσεων κατά

την περ. α΄ της παρ. 1 θεωρείται ως αχρεωστήτως κατα-
βληθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν που τις κατέβαλε. 

3. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος οι έλεγ-
χοι της Φορολογικής Διοίκησης µπορούν να επεκτείνο-
νται στις επιχειρήσεις που µεσολαβούν για την πραγµα-
τοποίηση της διαφήµισης ή της καταχώρισης, καθώς και
στις επιχειρήσεις που αφορά άµεσα η διαφήµιση ή κατα-
χώριση.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η διαδι-
κασία, η επιβολή των προστίµων της παρ. 1 και κάθε άλ-
λο ειδικότερο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτή-
ρα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 190
Ρυθµίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα 
τουριστικά καταλύµατα για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος στο πλαίσιο αντιµετώπισης του κινδύνου
µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Τα ποσά οικονοµικής ενίσχυσης που καταβάλλονται
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 11677/2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού (Β΄ 3073),
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου εβδοµη-
κοστού δεύτερου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στα τουριστικά καταλύ-
µατα συνεχούς λειτουργίας για λόγους δηµοσίου συµ-
φέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας που επιβλήθηκε µε την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.Οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ε-
σωτερικών (Β΄ 897), όπως τα καταλύµατα αυτά εξειδι-
κεύονται µε την υπ’ αριθµ. 5052/24.03.2020 απόφαση
του Υπουργού Τουρισµού (Β΄ 1018), είναι ανεκχώρητα
και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπό-
κεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περι-
φέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη
χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της παρακράτησης.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις
περί φορολογικής ενηµερότητας εφαρµόζεται το άρθρο
83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συµψηφισµού και το
άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (A΄ 170) περί βεβαίωσης ο-
φειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις των γενικών διατάξεων περί ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας, εφαρµόζονται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019
(Α΄ 73), η υπ’ αριθµ. 15435/913/23.4.2020 υπουργική α-
πόφαση (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συµψηφι-
σµού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο διατάκτης
της πληρωµής, κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης
πληρωµής, ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εµπίπτει στο
παρόν άρθρο. Ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού για τα
ποσά της οικονοµικής ενίσχυσης του παρόντος είναι η
24η Μαρτίου 2020.
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Άρθρο 191
Μείωση οικονοµικού ανταλλάγµατος σε πληττόµενες

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
σε χώρους ζώνης λιµένα

Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού όγδο-
ου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν.4690/2020 (Α΄104), ως εξής:

«5. α) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώ-
ρων ζώνης λιµένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η
οποία πλήττεται οικονοµικά από την πανδηµία του κορω-
νοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρ-
θρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 68), δύναται να απαλλαγούν από την υπο-
χρέωση καταβολής µέρους του οικονοµικού ανταλλάγ-
µατος, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το
30% του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος για
τους µήνες Σεπτέµβριο 2020 και Οκτώβριο 2020 κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 6 του παρόντος. Για την εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου απαιτείται σχετική απόφαση του διοι-
κητικού οργάνου του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευ-
σης του λιµένα.
β) Οι παραχωρησιούχοι δικαιωµάτων χρήσης χώρων

ζώνης λιµένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001, προς
εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, η οποία εδρεύει

σε περιφερειακή ενότητα, η οποία εντάσσεται σε επιδη-
µιολογικό επίπεδο αυξηµένου κινδύνου ή σε περιφερεια-
κή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα µέτρα
προστασίας δηµόσιας υγείας, κατ' εφαρµογήν κανονιστι-
κής πράξης και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έ-
κτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λό-
γους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η ο-
ποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, που προβλέπεται στην παρ. 8α του άρ-
θρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή προστέθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), απαλ-
λάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος, αρχής γενοµέ-
νης από τον µήνα Νοέµβριο 2020, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων.»

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιµέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα,                                                                2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




