
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών

ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής κατα-
γραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 2: Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας ελέγ-

χου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 
Άρθρο 3: Διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης

κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατά-
ταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
Άρθρο 4: 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 κο-
ρωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός ε-

γκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό
COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρµάκων σε ευπα-

θείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορι-
σµό
Άρθρο 7: 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

Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς
που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου
Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτι-

κού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση
προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού

Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε

Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων
Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 14: Παράταση συµβάσεων οικογενειακών ια-

τρών
Άρθρο 15: Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας

ορισµένου χρόνου ιατρών για την αντιµετώπιση εκτά-
κτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 16: Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια

νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 17: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παρο-

χής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 18: Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο 19: Αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά

διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού από τον ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη ανα-
γκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 20: Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της ε-

πάρκειας µέσων ατοµικής προστασίας, προσωπικής υγι-
εινής και αποφυγή αθέµιτων πρακτικών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΣΤ ΄, 31 Μαρτίου 2021
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία 

των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα



Άρθρο 21: Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοό-
λης και δωρεάν διάθεση της για ιατρικούς σκοπούς ή για
την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπο-

λέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 23: Αναγκαστική διάθεση χώρων
Άρθρο 24: Επίταξη ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλι-

σµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων για
την καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και αποζηµίωση της χρήσης του προς επίταξη
εξοπλισµού
Άρθρο 25: Χρήση πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια

θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 26: Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αε-

ροδιακοµιδών ασθενών
Άρθρο 27: Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την α-

ντιµετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19
Άρθρο 28: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργα-

νισµό Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγ-
µάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 29: Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας

Υγείας
Άρθρο 30: Διάθεση ειδικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ. και

Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
λόγω έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
Άρθρο 31: Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 32: Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγµα-

τισµού
Άρθρο 33: Διαδικασία επανέκδοσης γνωµατεύσεων

στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
Άρθρο 34: Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς µε χρό-

νια νεφρική ανεπάρκεια
Άρθρο 35: Ειδικές ρυθµίσεις θεώρησης παραπεµπτι-

κών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19
Άρθρο 36: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύ-

στηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης
φαρµάκων µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέ-
γκρισης
Άρθρο 37: Μηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνωµα-

τεύσεις χρονίως πασχόντων
Άρθρο 38: Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων
Άρθρο 39: Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του

κορωνοϊού COVID - 19 - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74
του ν. 4761/2020
Άρθρο 40: Στελέχωση των Εµβολιαστικών Κέντρων -

Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020
Άρθρο 41: Παράταση θητείας αιρετών µελών των επι-

στηµονικών συµβουλίων των νοσοκοµείων
Άρθρο 42: Αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θερα-

πευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυ-
ψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ιν-

στιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού
πέµπτου του ν. 4771/2021
Άρθρο 44: Διορισµός προσωρινής διοίκησης του ειδι-

κού νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
Άρθρο 45: Εµβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναµικότη-

τας.

Άρθρο 46: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για
τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 47: Επίδοµα εορτών Πάσχα 2021 εργαζοµένων

σε αναστολή σύµβασης εργασίας
Άρθρο 48: Παράταση µισθώσεων τουριστικών καταλυ-

µάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 49: Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµά-

κων - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του
ν. 4512/2018 
Άρθρο 50: Διορισµός Αξιολογητών στην Επιτροπή Δια-

πραγµάτευσης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248
του ν. 4512/2018
Άρθρο 51: Ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευ-

µένων εφηµεριών
Άρθρο 52: Νοµιµοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρε-

σίας του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 53: Νοµιµοποίηση δαπανών µισθοδοσίας προ-

σωπικού καθαριότητας του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Α-
ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προµήθεια ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 54: Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών

στις Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
Άρθρο 55: Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ια-

τρών στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο 56: Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχι-

ούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµα-
τα - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014
Άρθρο 57: Άδειες ιατρών που συµµετέχουν σε εθελο-

ντικές δράσεις
Άρθρο 58: Αναγνώριση κέντρων εµπειρογνωµοσύνης

και πολύπλοκων νοσηµάτων
Άρθρο 59: Τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων
Άρθρο 60: Οργανωτικά Θέµατα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 61: Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 62: Ρυθµίσεις clawback - Τροποποίηση του άρ-

θρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 63: Ταµειακά διαθέσιµα των Κέντρων Πρόλη-

ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 61 του
ν. 3459/2006 (Α΄ 103)
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α-

ΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑ-
ΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕ-
ΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 64: Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις επιλε-

ξιµότητας
Άρθρο 65: Ορισµοί
Άρθρο 66: Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχεί-

ων
Άρθρο 67: Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Άρθρο 68: Υποβολή αίτησης
Άρθρο 69: Έγκριση αίτησης
Άρθρο 70: Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του

Δηµοσίου
Άρθρο 71: Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου - Σώρευ-

ση - Χρονικό διάστηµα καταβολής
Άρθρο 72: Υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 73: Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου

και αναδροµική έκπτωση
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Άρθρο 74: Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδροµικό-
τητα πληρωµών
Άρθρο 75: Παροχή στοιχείων
Άρθρο 76: Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 77: Υποχρέωση διαφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 78: Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης

και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την παροχή
ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς
Άρθρο 79: Aπαλλαγή συγκεκριµένων αγαθών και υπη-

ρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προ-
γραµµάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανά-
γκης - Προσθήκη περ. ιθ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του
Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 80: Παράταση προθεσµιών έκδοσης  συµψηφι-

στικών χρηµατικών ενταλµάτων και διενέργεια των τα-
κτοποιητικών λογιστικών εγγραφών του ν. 4270/2014
Άρθρο 81: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την

κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζί-
νο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 82: Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Άρθρο 83: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πο-

λιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστι-
κής εκτέλεσης
Άρθρο 84: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποι-

νικών δικαστηρίων
Άρθρο 85: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υπο-

χρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως
προς δικαστικές αποφάσεις
Άρθρο 86: Ρυθµίσεις για την αναστολή κατασχέσεων

και πλειστηριασµών για τους οικονοµικά πληγέντες από
τις δυσµενείς συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού 

COVID-19
Άρθρο 87: Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του

ν. 2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 88: Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απο-

λύµανσης και φύλαξης
Άρθρο 89: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση

και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλ-
λογικών οργάνων των νοµικών προσώπων
Άρθρο 90: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Άρθρο 91: Παράταση προθεσµίας για την εκκαθάριση

των δηλώσεων για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και
της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών
και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Άρθρο 92: Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνο-

µίας σε δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει
ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50 του
ν. 4753/2020
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 93: Δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης προµη-

θευτών
Άρθρο 94: Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα ζητήµα-

τα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής ή συλ-
λογικής προστασίας, την αντιµετώπιση της διασποράς
και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 95: Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασίων στα

Α.Ε.Ι. µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση
του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 
Άρθρο 96: Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης

από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 97: Ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υ-

πολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3966/2011
Άρθρο 98: Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύ-

στηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρ-
θρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 99: Ρυθµίσεις για τους δείκτες ποιότητας και ε-

πιτευγµάτων των Α.Ε.Ι. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 4653/2020
Άρθρο 100: Ρυθµίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Α-

ξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Άρθρο 101: Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώ-

τερης κατηγορίας
Άρθρο 102: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών

βοηθών βρεφοκόµων - παιδοκόµων
Άρθρο 103: Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη σε

θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της µουσουλ-
µανικής µειονότητας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρ-
θρου 36 του ν. 3536/2007
Άρθρο 104: Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φο-

ρέων 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 105: Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών -
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
Άρθρο 106: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από

τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς το-
µέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123
του ν. 4714/2020
Άρθρο 107: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από

τον Κρατικό Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύµατα δωδε-
κάµηνης διάρκειας - Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του
άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Άρθρο 108: Παράταση συµβάσεων εργασίας ορισµέ-

νου χρόνου σε προνοιακούς φορείς -Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Άρθρο 109: Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρι-

κού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 110: Παρατάσεις ισχύος έκτακτων µέτρων αρ-

µοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 111: Παράταση της διάρκειας των επαγγελµατι-

κών µισθώσεων
Άρθρο 112: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχε-

το για τις ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντι-
κών σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
Άρθρο 113: Χρηµατοδότηση πράξεων συγχρηµατοδο-

τούµενων προγραµµάτων
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 114: Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµι-
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κών κατασκευών κεραιών στο καθεστώς του
ν. 4635/2019 - Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη
παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 
Άρθρο 115: Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης δοµι-

κών κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019 
Άρθρο 116: Παράταση προθεσµίας δήλωσης κεραιών

ραδιοφωνικών σταθµών και αδειοδοτηµένων παρόχων
δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙ-

ΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 117: Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών µε

προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες οµοσπονδιών που
έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 - Πα-
ράταση θητείας Ε.Ε.Α.
Άρθρο 118: Αναβολή κατάταξης αθλητών που συµµε-

τέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωτα-
θλήµατα - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005
Άρθρο 119: Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης σε ερα-

σιτεχνικά  αθλητικά σωµατεία
ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120: Ορισµός διαπιστευµένου φορέα πιστοποί-

ησης συµµόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων µε τα
πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου
Άρθρο 121 : Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων έτους

2021 για την  κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122: Ρύθµιση για το Φαράγγι Σαµαριάς - Τροπο-

ποίηση της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4519/2018
Άρθρο 123: Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υ-

πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124:  Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων

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

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
4737/2020 (Α΄ 204) τροποποιούνται, προστίθεται παρ.
4α και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο τριακοστό πρώτο

Όροι χρήσης δοκιµασιών ταχέων µοριακών ελέγχων
(rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυ-
νος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και όχι
πέραν της 30ής.6.2021, η διάθεση, η θέση σε λειτουργία
και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά
πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που χρησιµοποιούνται

για τη διενέργεια δοκιµασιών ταχέων ελέγχων αντιγό-
νων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη µέτρηση ή την ανί-
χνευση αντισωµάτων που συνδέονται µε τον κορωνοϊό
COVID-19, επιτρέπεται να διενεργείται από τους φορείς
των παρ. 2 έως και 5, υπό τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτές. 

2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα-
χέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV- 2 (rapid test) εµπί-
πτουν τα τεστ αντισωµάτων που ανιχνεύουν τους ακό-
λουθους τρεις τύπους αντισωµάτων: IgG, IgM και IgA. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, που εµπίπτουν στην παρ. 1.

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δηµόσιες δο-
µές υγείας, όπως νοσοκοµεία, δοµές πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να χρησιµο-
ποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων α-
ντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ε-
λέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών
προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτι-
κού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του
προϊόντος και την κατάλληλη ενηµέρωση του φυσικού
προσώπου ως προς το εξαγόµενο αποτέλεσµα. Τα ελά-
χιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2
(rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική ευαισθησία για
SARS-CoV-2 σε σύγκριση µε µοριακό test αναφοράς, η
ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2,
καθώς και η συµπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσµατος
ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιµασίας (ε-
κτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό). Με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισή-
γηση της Επιτροπής Αντιµετώπισης Συµβάντων Δηµό-
σιας Υγείας από Λοιµογόνους Παράγοντες, δύνανται να
εξειδικεύονται περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρα-
κτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-
2 (rapid test) και να προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστι-
κά διαγνωστικής επάρκειας, καθορίζονται οι φορείς, δη-
µόσιοι και ιδιωτικοί, που δύνανται να χρησιµοποιούν α-
ντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για δια-
γνωστικούς ή επιδηµιολογικούς σκοπούς, οι κατηγορίες
προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριµένο τύπο
διαγνωστικού ελέγχου µε αναφορά στα επιδηµιολογικά
τους χαρακτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα α-
νωτέρω λεπτοµέρεια.

4. Οι φορείς διενέργειας δοκιµασιών ταχέων ελέγχων
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) υποχρεούνται αµελ-
λητί να καταχωρούν µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµο-
γής σε Βάση Δεδοµένων Επιδηµιολογικών Ελέγχων, που
λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα
στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ε-
λέγχθηκαν, το αποτέλεσµα του ελέγχου (θετικό ή αρνη-
τικό) και την κατηγοριοποίηση του ελεγχόµενου φυσι-
κού προσώπου σε µία εκ των οµάδων προσώπων που υ-
πάγονται σε αυτούς τους επιδηµιολογικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση µη καταχώρησης ή καθυστερηµένης κατα-
χώρησης των στοιχείων στην εφαρµογή επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιµο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση
λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα για χρο-
νικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών.

4α. Ιδιωτικά φαρµακεία δύναται να διαθέτουν ιατροτε-
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χνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV-2 (rapid test) για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης α-
πό τον κορωνοϊό COVID-19 σε φυσικά πρόσωπα. Τα ελά-
χιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2
(rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, είναι η κλινική ευαισθησία για
SARS-CoV-2 σε σύγκριση µε µοριακό test αναφοράς, η
ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-2,
καθώς και η συµπερίληψη στις ενδείξεις αποτελέσµατος
ένδειξης εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιµασίας, ε-
κτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό. Με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξειδικεύονται
περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά δια-
γνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid
test), που διατίθενται µέσω φαρµακείων, καθώς και να
καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, ορίζονται η έναρξη λειτουργίας
της εφαρµογής της Βάσης Δεδοµένων Επιδηµιολογικών
Ελέγχων, ο τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της µε
το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα χαρακτηριστι-
κά λειτουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιµασιών
ταχέων µοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωµα πρόσβα-
σης και καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδο-
µένων για επιδηµιολογικούς λόγους και κάθε σχετική
προς τα ανωτέρω λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 2
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας ελέγχου της

νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021, διανέµεται µε
κρατική µέριµνα σε κάθε κάτοχο Αριθµού Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προ-
σωρινού Αριθµού Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλ-
ψης Αλλοδαπού, µία αυτοδιαγνωστική δοκιµασία ελέγ-
χου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδοµά-
δα, η οποία προορίζεται για ατοµική χρήση χωρίς ανάγκη
διενέργειάς της από επαγγελµατίες υγείας.

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπε-
ται η διάθεση προϊόντων της παρ. 1 µε καθεστώς κατά
παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από
τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρµό-
δια αρχή άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. για επιτακτι-
κούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, ήτοι
προς περιορισµό της διασποράς της πανδηµίας, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σω-
ρευτικά:
α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκκλι-

ση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους ως αυτο-
διαγνωστικών στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε
προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρµόδια αρχή ε-
φόσον ο κατασκευαστής έχει έδρα στην Ελληνική Επι-
κράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά έχει λάβει τέ-
τοια έγκριση, ή από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος έχει
θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές, 

β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊό-
ντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα µε εύληπτο και
σαφή τρόπο,
γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο

προϊόν, το οποίο να διαθέτει την απαιτούµενη σήµανση
CE, ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέµενα ως άνω προϊ-
όντα µε τη σήµανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη
των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

3. Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρε-
ούται να διατηρεί µητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών
ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως
προς την κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρ-
ξης χρήσης τους στην Ελλάδα. Ο Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το
σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλει
ο αιτών για τον σκοπό αυτό. 

4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 προς τους δι-
καιούχους µέσω των φαρµακείων γίνεται χωρίς αντίτιµο.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κυκλοφο-
ρίας και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών
στους δικαιούµενους, ο τρόπος διανοµής των αυτοδια-
γνωστικών δοκιµασιών στους δικαιούµενους, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 3
Διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού
COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις

Ένοπλες Δυνάµεις

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε µοριακό έλεγχο ανίχνευ-
σης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 σαράντα οχτώ
(48) έως εβδοµήντα δύο (72) ώρες πριν την ηµεροµηνία
κατάταξής τους.

2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δη-
µόσια νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισµένα
περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, σε
βάρος των πιστώσεων αυτών, µε την επίδειξη του σηµει-
ώµατος κατάταξης του υπόχρεου και του δελτίου αστυ-
νοµικής ταυτότητας ή άλλου επίσηµου ταυτοποιητικού
στοιχείου.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει µέχρι την
30ή.6.2021.

4. Mε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται µετά από γνώµη του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται η διαδικασία που
ακολουθείται µετά την υποβολή των υπόχρεων για κατά-
ταξη σε έλεγχο ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σύναψη συµβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης

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

των 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.
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4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συµβάσεων για
την υλοποίηση της Πράξης «Δηµιουργία δικτύου νοση-
λευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί-
δας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσω-
πα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19» παρατείνε-
ται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων

ενδείξεων σε νοσούντες από
τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Η ισχύς της 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) ως προς τη διαδικασία χορήγησης
φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νοσούντες
από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 6
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 από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 7
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

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέ-
κατου έβδοµου 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 κατ’
οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών
των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισµένους
και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 8
Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς 

που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του 
τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

1. Ιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε κενές θέσεις ειδι-
κευοµένων κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού έκτου
άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (A΄ 83) και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, υπηρετούν σε νοσοκοµεία της χώρας, δύ-
νανται, εφόσον δεν παραιτηθούν ενόσω βρίσκονται σε ι-
σχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και πάντως έως τις 30.6.2021, να ολοκληρώ-

σουν τον συνολικό χρόνο ειδίκευσης στα νοσοκοµεία
αυτά, ως υπεράριθµοι.

2. Οι ιατροί της παρ. 1, µετά από αίτησή τους στο νο-
σοκοµείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και µε απόφαση
του οργάνου διοίκησης του νοσοκοµείου, δύνανται να
τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο εκπαίδευσης/ειδί-
κευσης µέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού χρόνου ει-
δίκευσης ως υπεράριθµοι, κατά παρέκκλιση των κείµε-
νων διατάξεων, είτε για την έναρξη είτε για τη συνέχιση
και ολοκλήρωση της ειδίκευσής τους, ανεξαρτήτως αν η
ανωτέρω αίτηση αφορά σε νοσοκοµεία µερικής ή πλή-
ρους άσκησης. Σε περίπτωση πληρότητας του νοσοκο-
µείου αυτού, οι εν λόγω ιατροί δύνανται να τοποθετη-
θούν µε την ίδια διαδικασία σε άλλο νοσοκοµείο της επι-
λογής τους. 

Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 

και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και µετακίνηση
προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν.
4737/2020 (Α΄ 204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπι-
κού και τη µετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονά-
δων Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

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 πρόσλη-
ψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προ-
σωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έ-
ως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 11
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών του κο-
ρωνοϊού COVID-19, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο
άµεσος κίνδυνος διασποράς του και για χρονικό διάστη-
µα όχι πέραν της 30ής.6.2021, επιτρέπεται η εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπι-
κού του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) µε αποζηµίωση. Η υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Ε.Ο.Δ.Υ., στην οποία αναφέρονται σαφή
και συγκεκριµένα στοιχεία, που δικαιολογούν την ανω-
τέρω υπερωριακή εργασία, ο αριθµός των υπαλλήλων,
το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχό-
λησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπο-
λογισµού του Ε.Ο.Δ.Υ., χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι ώρες της υπερωριακής α-
πασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του
Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζονται ανά τρίµηνο ως εξής:
α. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία. Για απογευµα-

τινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους και το
πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. οι ως άνω ώρες
ορίζονται µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ανά υπάλληλο.
β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αρ-

γίες. Για το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. και εφόσον αυτό α-
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πασχολείται βάσει νόµου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως
άνω ώρες ορίζονται µέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.

Άρθρο 12
Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες

Ειδικών Λοιµώξεων

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (A΄ 256) ως
προς τη διάθεση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.
σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων Νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ. παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021. 

Άρθρο 13
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 επικουρικού
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των
νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, παρατεί-
νεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 14
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 30ή.6.2021,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήξεώς τους, µε τους ίδιους ό-
ρους.

2. Η µηνιαία αποζηµίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζε-
ται για το χρονικό διάστηµα από 1.4.2021 έως 30.6.2021
σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 15
Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ορισµένου

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

Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021 η
διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα το-
ποθετηθούν εφεξής, κατ’ εφαρµογή του τεσσαρακοστού
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (A΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (A΄ 83) και της παρ. 1 του τριακοστού
δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (A΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86). Η παράταση των συµβά-
σεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργα-
σίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµε-
νοι στις θέσεις αυτές. Η δυνατότητα άµεσης πρόσληψης
των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται
υπό διορισµό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµη η απόφαση
τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρ-
µογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της α-

πό 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η ο-
ποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έ-
ως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 16
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 από τη λήξη την έως
την 30ή.6.2021.

Άρθρο 17
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων 

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 από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 18
Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ. 

Η ισχύς του άρθρου 16 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) ως
προς τη δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτι-
κού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονά-
δες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειο-
νοµικούς φορείς, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 19
Αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού
από τον ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη αναγκών 

δηµόσιας υγείας  

Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 και παρ. 7 στο
άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (A΄ 76) και το άρθρο δεύτερο διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο δεύτερο
Ζητήµατα προσωπικού

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την
28η.2.2021, ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας
δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) µη-
νών, µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες α-
κόµη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ιατρικό, νο-
σηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό και όσους υπηρετούν
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µε σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρό-
νου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στους τοµείς φύλαξης, σίτισης και καθα-
ριότητας από νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ή υγειονοµι-
κούς φορείς, φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
αρµοδιότητάς του σε νοσοκοµεία (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
στρατιωτικά, πανεπιστηµιακά), ισχυρά πληττόµενων πε-
ριοχών από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και
χώρους που έχουν συµβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί
προς το Δηµόσιο για τις ανάγκες αντιµετώπισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, µε σκοπό την προστασία της δηµό-
σιας υγείας.

2. Στο µετακινούµενο προσωπικό της παρ. 1 εµπίπτουν
και ειδικευόµενοι ιατροί. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους
κατά τη µετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευ-
σης στην ειδικότητά τους και δεν υπερβαίνει το τρίµηνο.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την
28η.2.2021 σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια συστήνο-
νται µε εντολή του Διοικητή τριµελείς υγειονοµικές επι-
τροπές αποτελούµενες από ιατρούς, µε αποκλειστικό
έργο την εξέταση των προσκοµιζόµενων δικαιολογητι-
κών άρνησης µετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους υ-
γείας του µετακινούµενου προσωπικού της παρ. 1. Απα-
ραίτητος όρος για τη λήψη της άδειας για λόγους υγείας
και την αιτιολογηµένη άρνηση της µετακίνησης του προ-
σωπικού της παρ. 1 είναι η θετική κρίση της υγειονοµικής
επιτροπής ως προς τη βασιµότητα των προβαλλόµενων
λόγων υγείας. Άρνηση του προσωπικού να µετακινηθεί ή
να εκτελέσει υπηρεσία, παρά την αντίθετη κρίση της υ-
γειονοµικής επιτροπής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα,
που επισύρει κατ' ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ) δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα τριών
(3) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µή-
νες ακόµη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσω-
πικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά πληττόµενες περιοχές από τη
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 µε σκοπό την προστα-
σία της δηµόσιας υγείας. Μη συµµόρφωση του ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή του προσω-
πικού του ΕΚΑΒ µε το περιεχόµενο της απόφασης µετα-
κίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωµα, που επισύρει κατ' ελάχιστον την
ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν.
3528/2007.

5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και έως και την
30ή.6.2021, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υπηρε-
σιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναµικό της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των νοσοκοµείων και
κάθε οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος Υγεί-
ας (Ε.Σ.Υ.) εθελοντικό ή συµβατικά ή αναγκαστικά διατι-
θέµενο ιατρικό, νοσηλευτικό, πάσης φύσεως Υποχρεωτι-
κής Εκπαίδευσης βοηθητικό προσωπικό και πάσης φύσε-
ως Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσωπικό από τον ι-
διωτικό τοµέα και να του ανατίθενται καθήκοντα πλή-
ρους ή µερικής απασχόλησης για ορισµένο χρονικό διά-
στηµα για την καταπολέµηση της έκτακτης ανάγκης δη-
µόσιας υγείας. Η ανάθεση στο εν λόγω προσωπικό αφο-
ρά ιδίως σε ιατρικά και νοσηλευτικά καθήκοντα διαφορε-
τικά της ειδίκευσής τους, καθώς και βοηθητικά καθήκο-
ντα πάσης φύσεως λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανά-

γκης συνδροµής στη δηµόσια υγεία από την έξαρση του
κορωνοϊού COVID-19. Για την απασχόληση του προσερ-
χόµενου προς ανάληψη υπηρεσίας προσωπικού του ι-
διωτικού τοµέα συνάπτεται ατοµική σύµβαση πλήρους ή
µερικής απασχόλησης µε τον Διοικητή της οικείας Υγει-
ονοµικής Περιφέρειας (Υ.Πε.). Στη σύµβαση αναφέρο-
νται ρητά η διάρκεια απασχόλησης, η φύση της σύµβα-
σης εργασίας (πλήρης ή µερική), η συµµετοχή τους ή µη
στο πρόγραµµα εφηµεριών σε περίπτωση ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, το ύψος και οι όροι αποζη-
µίωσης του ιδιώτη ιατρού, καθώς και κάθε επιµέρους κα-
τηγορίας απασχολούµενου προσωπικού που καθορίζο-
νται µε την κοινή απόφαση της παρ. 6, καθώς και ο συ-
γκεκριµένος οργανικός φορέας του Ε.Σ.Υ., στον οποίο
κάθε απασχολούµενος ιδιώτης παρέχει τις υπηρεσίες
του. Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού
δύναται να παρατείνεται για έξι (6) ακόµα µήνες από τη
λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2021, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφό-
σον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για την κάλυ-
ψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 εφαρµόζονται ανα-
λογικά οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Εντός εύ-
λογου χρονικού διαστήµατος, που δεν υπερβαίνει τις
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία ένταξης
του προσωπικού της παρ. 5 στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγεί-
ας ορίζονται ο τρόπος αποζηµίωσης, το διάστηµα απα-
σχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η απο-
ζηµίωση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου είναι ακα-
τάσχετη και αφορολόγητη. 

7. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της 30ής.6.2021, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Υγείας προσδιορίζεται το ύψος της
αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς, οι υπηρε-
σίες των οποίων επιτάσσονται, σύµφωνα µε το άρθρο 1
του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), για την κάλυψη των αναγκών
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η αποζηµίωση του
πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.»

Άρθρο 20
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
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 από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 21
Εισαγωγή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και δω-
ρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την πα-

ρασκευή αντισηπτικών

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από
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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 από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A΄ 104),
ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το
Υπουργείο Υγείας από νόµιµους κατόχους και από τα α-
ζήτητα αποθέµατα της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων για χρήση από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοι-
πά ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για
την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη
της, έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 22
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 από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 23
Αναγκαστική διάθεση 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) ως προς την
αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δηµόσιο για την κάλυ-
ψη αναγκών δηµόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 24
Επίταξη ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων

ατοµικής προστασίας και φαρµάκων για την 
καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και αποζηµίωση της χρήσης του προς επίταξη 
εξοπλισµού 

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 ειδικού νοσοκοµειακού
εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων
για την καταπολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 25
Χρήση πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια θαλάσσης

ασθενών 

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 τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη
πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια θαλάσσης ασθενών
νοσούντων µε κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 26
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια

αεροδιακοµιδών ασθενών

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν.
4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προ-
σφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια αερο-
διακοµιδών ασθενών, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021. 

Άρθρο 27
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την αντιµετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19 

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 42), η οποία κυρώθη-
κε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) ως προς τη σύ-
ναψη δηµοσίων συµβάσεων για τις προµήθειες υγειονο-
µικού υλικού, φαρµάκων και µέσων προστασίας, παρατεί-
νεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

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 από τη λήξη
της έως την 30ή.6.2021.

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου 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 την διενέργεια προµηθειών από Υγειονοµι-
κές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την α-
ντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) ως προς
τη διενέργεια προµηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνε-
ται, από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

5. Η ισχύς του άρθρου πέµπτου της από 10.8.2020 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 157), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177) ως προς τις
έκτακτες προµήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., πα-
ρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 28
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισµό 

Δηµόσιας 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 ανά-
θεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγ-
µάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται από τη λή-
ξη της έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 29
Συµβάσεις δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (A΄ 256), ως
προς τη σύναψη συµβάσεων για τις δοµές της Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται έως την
30ή.6.2021.
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Άρθρο 30
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 30ή.6.2021.

Άρθρο 31
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) ως προς τη διαδι-
κασία αποδοχής δωρεών πάσης φύσεως ειδικού νοσοκο-
µειακού εξοπλισµού µέσων ατοµικής προστασίας και
φαρµάκων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδο-
ου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (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 από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021.

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 Εθνι-
κό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας για την καταπολέµηση
του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της
έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 32
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 από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 33
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 από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021.

Άρθρο 34
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 αιµοκάθαρσης
του ιδιωτικού τοµέα για τη διενέργεια τακτικών αιµοκα-
θάρσεων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 35
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 παραπε-
µπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 36
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 από τη λήξη της έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 37
Μηνιαίες και επαναλαµβανόµενες 
γνωµατεύσεις χρονίως πασχόντων

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (A΄
256), ως προς τις µηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνω-
µατεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται από τη λή-
ξη της έως την 30ή.6.2021. 

Άρθρο 38
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων

To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (A΄ 16)
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Λειτουργία εµβολιαστικών κέντρων

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος Εµβο-
λιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονι-
κό διάστηµα µέχρι την 30.9.2021, τα εµβολιαστικά κέ-
ντρα, που καθορίζονται εντός των δηµόσιων δοµών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Οµά-
δων Υγείας, δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ηµέρες
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την εβδοµάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συµπεριλαµ-
βανοµένων και ηµερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαι-
ρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείµενων γενι-
κών ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών
ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευµα) από τις
07:00 έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εµβολιαστι-
κών κέντρων συµπληρώνονται και ενισχύονται οι παρε-
χόµενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υ-
γείας.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ καταρτί-

ζεται µηνιαίο πρόγραµµα απασχόλησης του προσωπικού
των εµβολιαστικών κέντρων, µε το οποίο εξασφαλίζεται
η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλην
την εβδοµάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών.
Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του ιατρικού

προσωπικού κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Σάββατο,
Κυριακή και αργίες) οι ώρες απασχόλησης λογίζονται ως
ώρες µεικτής εφηµερίας και αποζηµιώνονται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45 του ν. 3203/2003 (Α΄ 295),
πλην των ειδικευόµενων ιατρών, των οποίων οι ώρες α-
πασχόλησης αποζηµιώνονται ως ενεργή εφηµερία. Για
τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του λοιπού προσωπι-
κού κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες (Κυριακή και αργίες)
εφαρµόζεται η υποπερ. αα΄ της περ. γ΄ της υποπαρ. 3
της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 39
Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού

COVID -19 - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74
του ν. 4761/2020

Προστίθεται παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020
(Α΄248) ως εξής:

«6Α. Οι πληρωµές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
που υλοποιούν την εκστρατεία της περ. β΄ της παρ. 3,
καθώς και κάθε συναφή προς αυτή δαπάνη διενεργού-
νται σύµφωνα µε τη διαδικασία της προκαταβολής του
άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) από την αρµόδια
Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συ-
νεργασία µε τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 40
Στελέχωση των Εµβολιαστικών Κέντρων -

Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του ν. 4764/2020

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.
4764/2020 (Α΄ 256) τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
τα εµβολιαστικά κέντρα της Χώρας στο πλαίσιο του Ε-
θνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊ-
ού COVID-19, προστίθενται νέα εµβολιαστικά κέντρα
στα ήδη υφιστάµενα και ανατίθενται αρµοδιότητες εµβο-
λιασµού σε δοµές δηµόσιας υγείας, όπως δοµές Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκοµεία, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφα-
ση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας στε-
λεχώνονται τα εµβολιαστικά κέντρα από ιατρικό προσω-
πικό, νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, επισκέ-
πτες/τριες υγείας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, µαίες/υτές ΠΕ
και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΔΕ, κα-
θώς και βοηθητικό προσωπικό µε µετακίνηση προσωπι-

κού από δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, κα-
τά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Οι νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας και
µαίες/υτες της παρ. 3, που διενεργούν τους εµβολια-
σµούς, έχουν δικαίωµα καταχώρισης των στοιχείων των
εµβολιασθέντων στο Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά
του κορωνοϊού COVID-19.»

Άρθρο 41
Παράταση θητείας αιρετών µελών των επιστηµονικών

συµβουλίων των νοσοκοµείων 

Η θητεία των αιρετών µελών των Επιστηµονικών Συµ-
βουλίων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 9 του
ν. 3329/2005 (Α΄ 81), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστασίας της δη-
µόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο µεταξύ δεν έ-
χουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων κα-
ταστατικών οργάνων, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021.

Άρθρο 42
Αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων

που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, από την έξαρση

του κορωνοϊού COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος α-
πό τη διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2021, για τον καθορι-
σµό της αποζηµίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και
θεραπευτηρίων, που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά και εν
συνόλω  από το Δηµόσιο για την κάλυψη της έκτακτης
και επιτακτικής ανάγκης δηµόσιας υγείας και προστα-
σίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορω-
νοϊού COVID-19, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου
τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των
εκκαθαρισµένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστι-
κές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγού-
µενους δώδεκα (12) µήνες, µε αναγωγή στο χρονικό διά-
στηµα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δε-
σµευόµενης καθολικά ή εν µέρει επιχείρησης στο Δηµό-
σιο. Η αποζηµίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχε-
τη και αφορολόγητη.

Άρθρο 43
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο

Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 
τεσσαρακοστού πέµπτου του ν. 4771/2021

H παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέµπτου του
ν.  4771/2021 (A΄ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύνα-
ται να προσλαµβάνεται  µε τη διαδικασία του άρθρου 10
του ν. 3329/2005 (A’ 81) έως την 31.7.2021, και για χρο-
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νικό διάστηµα ενός (1) έτους, µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νο-
σηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπι-
κό, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων στο Ινστι-
τούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε.), χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης
της Επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργι-
κού Συµβουλίου (Α΄ 280) και η εκ των πρότερων ανάλη-
ψη δέσµευσης πίστωσης του φορέα.»

Άρθρο 44
Διορισµός προσωρινής διοίκησης του ειδικού 

νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Mέχρι τον διορισµό των οργάνων διοίκησης του ειδι-
κού νοσοκοµείου µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ορίζεται προσωρι-
νός διοικητής σύµφωνα µε τον ν. 4735/2020 (Α΄ 197).
Κατά τα λοιπά και ειδικά ως προς την ανάδειξη των λοι-
πών µελών Διοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζεται η παρ.
3 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).

Άρθρο 45
Εµβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναµικότητας

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολια-
σµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και προς τον σκοπό
της πληρέστερης και ταχύτερης εµβολιαστικής κάλυψης
του πληθυσµού, ιδρύονται, µε απόφαση του αρµόδιου
για την Πολιτική Προστασία Υπουργού, κατόπιν εισήγη-
σης του Υπουργού Υγείας ή του κατά περίπτωση αρµοδί-
ου οργάνου, εµβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναµικότη-
τας άνω των δέκα (10) εµβολιαστικών γραµµών, τα οποία
υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύ-
ονται οργανωτικά και λειτουργικά από τη Γενική Γραµµα-
τεία Πολιτικής Προστασίας.

2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για την Πολιτική
Προστασία Υπουργού και του κατά περίπτωση συναρµό-
διου Υπουργού, στελεχώνονται τα εµβολιαστικά κέντρα
υψηλής δυναµικότητας µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό,
το οποίο διατίθεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης, από τις Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα
Ασφαλείας, τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τον
Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Ερυθρό Σταυρό.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προ-
στασίας καθορίζεται και κάθε ειδικότερο θέµα αναφορι-
κά µε την προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, τη λει-
τουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα
και συντήρηση των εµβολιαστικών κέντρων υψηλής δυ-
ναµικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα λει-
τουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την εφαρµο-
γή του παρόντος.  

4. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στον χρό-
νο δηµοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α΄ 27).

Άρθρο 46
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος 

για τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δηµό-
σιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υ-

πουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την
31η.7.2021, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας
της δηµόσιας υγείας, µε κοινή απόφαση τoυ Υπουργού
Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,
µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δη-
µόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19,  ως προϋ-
πόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή ά-
σκησης του λειτουργήµατος των εν γένει απασχολουµέ-
νων, η προηγούµενη διαπίστωση, µετά από διαγνωστικό
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19, ότι ο α-
πασχολούµενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιµασία
διαγνωστικού ελέγχου. 
Η υποχρέωση αυτή µπορεί να προβλέπεται για εργα-

ζόµενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του
λιανεµπορίου, του επισιτισµού, του τουρισµού, της µετα-
ποίησης και των µεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και
αεροµεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές
δοµές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό,
καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς
υπαλλήλους.

2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόµιµοι εκπρό-
σωποι των επιχειρήσεων, τα αρµόδια όργανα των
ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρµόδια όργανα των φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και οι απασχολούµε-
νοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης της
παρ. 1.

3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικα-
σία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότη-
τα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δα-
πάνης, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτο-
διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστι-
κών δοκιµασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε
έλεγχο και των αποτελεσµάτων του, ο τρόπος και η δια-
δικασία αναγγελίας των αποτελεσµάτων, οι διοικητικές
κυρώσεις που µπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επι-
βολής τους, κάθε άλλη οικονοµική δραστηριότητα που
µπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, κα-
θώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. 

Άρθρο 47
Επίδοµα εορτών Πάσχα 2021 εργαζοµένων σε αναστο-

λή σύµβασης εργασίας

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύµβαση εργα-
σίας των εργαζοµένων τίθεται σε αναστολή εντός του
χρονικού διαστήµατος από την 1η Ιανουαρίου έως την
30ή Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επι-
δόµατος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλι-
στικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα
αναστολής της σύµβασης εργασίας καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το επίδοµα εορτών Πάσχα
του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζη-
µίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας
στους εργαζόµενους. 

2. Για τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από την
παρ. 1, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά η υπ’ αριθµ.
19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742). 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόµατος εορτών
Πάσχα για το έτος 2021 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 48
Παράταση µισθώσεων τουριστικών καταλυµάτων

1. Η διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης κύριων ξενο-
δοχειακών καταλυµάτων, καθώς και ενοικιαζόµενων επι-
πλωµένων δωµατίων - διαµερισµάτων της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), οι οποίες βρίσκονται
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρό-
ντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία
λήξης αυτών, κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του µισθω-
τή, η οποία δεσµεύει τον εκµισθωτή, εφόσον κατά την η-
µεροµηνία υποβολής της δήλωσής της δεν υφίστανται
ληξιπρόθεσµες οφειλές από µισθώµατα χωρίς να συνυ-
πολογίζονται για τον σκοπό αυτόν ληξιπρόθεσµες οφει-
λές του Δηµοσίου. Η µονοµερής δήλωση του µισθωτή υ-
ποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρµογή του
µισθώµατος για κάθε έτος παράτασης και µέχρι τη λήξη
αυτής θα ισούται µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή. Η αναπροσαρµογή
δεν µπορεί να ξεπεράσει το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε
περίπτωση αρνητικού πληθωρισµού, η ελάχιστη αναπρο-
σαρµογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανω-
τέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβαση µι-
σθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαµόρ-
φωσης του µισθώµατος σε περίπτωση παράτασης της
συµβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες
τις µισθώσεις της παρ. 1, στις οποίες εκµισθωτής είναι ο-
ποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
ή το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ορ-
γανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 49
Επιτροπή Διαπραγµάτευσης Τιµών Φαρµάκων - 
Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν.

4512/2018 

Στην παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και της
λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, ο τρόπος
σύναψης των συµφωνιών µε τους ΚΑΚ και ο Κανονισµός
Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισµού των τιµών
αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιµές απο-
ζηµίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με την απόφαση του πρώτου εδαφί-
ου εξειδικεύονται τα κριτήρια καθορισµού της ασφαλι-
στικής τιµής αποζηµίωσης ανά κατηγορία φαρµάκου, α-
νάλογα µε τη διάκρισή τους σε φάρµακα αναφοράς ή γε-
νόσηµα, καθορίζεται η έκταση συµµετοχής του ασφαλι-
σµένου ανά κατηγορία φαρµάκων και εξειδικεύεται ο
τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάµεσα
στην τιµή αποζηµίωσης και τη λιανική τιµή του φαρµά-

κου. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των µελών της
Επιτροπής του άρθρου αυτού, η οποία κατ’ εξαίρεση πε-
ριλαµβάνει συνεδριάσεις που άρχονται εντός του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών, αλλά
περατώνονται µετά τη λήξη αυτού, εφαρµόζεται το άρ-
θρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η αποζηµίωση του
προηγούµενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
τις πιστώσεις του καταβαλλόµενου τέλους αξιολόγησης
της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).»

Άρθρο 50
Διορισµός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγµάτευ-

σης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248
του ν. 4512/2018

Στην παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
προστίθενται εδάφια πέµπτο και έκτο και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο
της από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες - αξιολογητές,
οι οποίοι επιλέγονται, είτε µεταξύ των καταχωρηµένων
σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστο-
ποιηµένοι, σε σχέση µε την επιστηµονική εξειδίκευσή
τους, είτε µεταξύ αυτών που ανήκουν σε πανεπιστηµια-
κούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή
των αξιολογητών κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα
εδάφια, η Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, δύ-
ναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε
εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. Στο πλαίσιο κά-
θε ενεργούµενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογη-
τές επιλέγονται µε κριτήριο την επιστηµονική ειδίκευσή
τους και τις αποδεδειγµένες επιστηµονικές ικανότητές
τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υ-
πό αξιολόγηση φάρµακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπο-
ρεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση
του φαρµάκου και σε πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς
φορείς. Η ανάθεση της αξιολόγησης ή της προεισήγη-
σης για την αξιολόγηση σε εξωτερικό εµπειρογνώµονα -
αξιολογητή ή σε µέλος της Επιτροπής που ορίζεται ως α-
ξιολογητής ή εισηγητής, γίνεται µε απόφαση της Επι-
τροπής, η οποία καταχωρίζεται στο πρακτικό της συνε-
δρίασης, το όποιο υπέχει θέση διορισµού του αξιολογη-
τή ή εισηγητή. Ο τρόπος διορισµού του προηγούµενου ε-
δαφίου ισχύει και για τους διορισµούς που έγιναν από τη
σύσταση της Επιτροπής.»

Άρθρο 51
Ενταλµατοποίηση και καταβολή 

δεδουλευµένων εφηµεριών

Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), ως
προς την ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµέ-
νων εφηµεριών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος. 

Άρθρο 52
Νοµιµοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου Υγείας 

Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υ-
γείας που αφορούν στην υπ’ αριθµ. 2/2020 σύµβαση συ-
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ντήρησης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήµα-
τος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (B.I. – Health), των οποίων
η πληρωµή εκκρεµεί λόγω παρέκκλισης από τις κείµενες
περί αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωµών διατάξεις,
θεωρούνται νόµιµες και δύναται να εκκαθαρισθούν και
να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Υγείας τρέχοντος οικονοµικού
έτους, µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάλη-
ψης δέσµευσης της πίστωσης.

Άρθρο 53
Νοµιµοποίηση δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας του Νοσοκοµείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προµήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Μ.Ε.Θ.

1.Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες µισθοδοσίας που
καταβλήθηκαν για το χρονικό διάστηµα από 18.12.2020
έως 31.1.2021 του προσωπικού που προσλήφθηκε µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νο-
σοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Οι εν λόγω δαπάνες
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τους οικείους Κω-
δικούς Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού
του νοσοκοµείου του έτους 2021. 

2. Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικα-
σιών έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σµού Μ.Ε.Θ., τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54), από τη διοίκηση
της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής κατά τη χρο-
νική περίοδο από 13.3.2020 έως και 31.12.2020 είναι νό-
µιµες, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον
έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), µέχρι
την 29η.6.2020, ηµεροµηνία κατάργησης του εν λόγω
άρθρου και του άρθρου 324 του ν. 4700/2020  (Α΄ 127).

Άρθρο 54
Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες

Χρόνιας Αιµοκάθαρσης 

Προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου
τριακοστού ένατου του ν. 4771/2021 (A΄ 16) και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας - χρήσης µηχανηµά-
των των Μ.Χ.Α. είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδικευµέ-
νου ιατρού. Η αντιστοιχία Νεφρολόγων/ασθενών, συ-
µπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου, πρέπει να είναι έ-
νας Νεφρολόγος για κάθε σαράντα (40) ασθενείς, µε ε-
λάχιστο όριο δύο ειδικευµένους Νεφρολόγους ανά Μο-
νάδα, συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου. Στη Μ.Χ.Α.
δεν µπορεί να εργάζονται γιατροί άνευ ειδικότητας. Ελ-
λείψει νεφρολόγων και µετά την πάροδο τριάντα (30) η-
µερών από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης ενδια-
φέροντος στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογι-
κής Εταιρείας, η Μ.Χ.Α. δύναται να συνεργάζεται µε για-
τρούς Παθολόγους ή Καρδιολόγους µε τρίµηνη εκπαί-
δευση σε νεφρολογικό τµήµα δηµοσίου ή ιδιωτικού το-
µέα, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες παρουσίας
ειδικευµένου ιατρού σε όλες τις βάρδιες λειτουργίας της
Μ.Χ.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
η διάρκεια απασχόλησης των ιατρών του προηγούµενου
εδαφίου, το περιεχόµενο της τρίµηνης εκπαίδευσης, ο
τρόπος επιλογής των εκπαιδευόµενων, η ασφαλιστική
τους κάλυψη, ο τόπος εκπαίδευσης, η χορήγηση πιστο-

ποίησης και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του παρόντος.»

Άρθρο 55
Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Ε-

θνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134),
προστίθεται περ. ιε, ως εξής:

«ιε. Για την κάλυψη έκτακτων και άµεσων αναγκών
στελέχωσης των δοµών του Εθνικού Κέντρου Αιµοδο-
σίας (Ε.ΚΕ.Α.), είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών
ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους ηλεκτρονι-
κούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρούνται
στην 1η Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.). Οι επικουρικοί
αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης, λαµβάνουν τις αποδοχές του Επιµελητή Β΄ του
Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τον ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και η δαπά-
νη για την αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η διάρκεια της
σύµβασής τους µπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός
αν το κόστος µισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρη-
µατοδοτούµενο πρόγραµµα, οπότε η διάρκεια της σύµ-
βασης µπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή
τους γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.Πε.. Η
τοποθέτηση εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν
αιτιολογηµένου αιτήµατος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συνοδευό-
µενου µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισή-
γηση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για
τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ι-
σχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκοµείων
του Ε.Σ.Υ..»

Άρθρο 56
Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων

ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα -
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 

Στο άρθρο 42 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται
παρ. 2 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 42
Περί τοποθέτησης Αθλητών πτυχιούχων Ιατρικής προς

ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αθλητές µε
πτυχίο ιατρικής, οι οποίοι διορίζονται στο Δηµόσιο, σε ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) και του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234),
δύναται να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως
υπεράριθµοι σε προσωποπαγείς θέσεις. Για τον σκοπό
αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη δήλωση
παραίτησης του δικαιώµατος διορισµού τους στο Δηµό-
σιο, µε τις ως άνω διατάξεις. 

2. Δυνατότητα τοποθέτησης ως υπεράριθµοι σε προ-
σωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας έχουν και
οι αθλητές µε πτυχίο ιατρικής, οι οποίοι έχουν διακριθεί
σύµφωνα µε την παρ. 1 και δεν είναι εγγεγραµµένοι
στον ειδικό πίνακα µε τους αθλητές που δικαιούνται διο-
ρισµό στο Δηµόσιο. Για τον σκοπό αυτό, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η προσκόµιση βεβαίωσης διάκρισης α-
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πό την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αθλη-
τισµού και η έγγραφη δήλωση αναγνώρισης από µέρους
τους, ότι δεν έχουν δικαίωµα διορισµού στο Δηµόσιο.»

Άρθρο 57
Άδειες ιατρών που συµµετέχουν 

σε εθελοντικές δράσεις

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 74 του ν. 2071/1992 (Α΄
123), ως εξής: 

«8. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., που συµµετέχουν σε ε-
θελοντική δράση παροχής ιατρικών υπηρεσιών οποιασ-
δήποτε µορφής, η οποία έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), χορηγείται για τον
σκοπό αυτό πρόσθετη ειδική άδεια µέχρι δέκα (10) εργά-
σιµες ηµέρες ανά έτος, η οποία δεν προσµετράται στο
σύνολο των ηµερών της κανονικής τους ή άλλης άδειας.
Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από τα αρµόδια όργανα
και αφορά το έτος στο οποίο παρασχέθηκαν οι εθελοντι-
κές ιατρικές υπηρεσίες.»

Άρθρο 58
Αναγνώριση κέντρων εµπειρογνωµοσύνης 

και πολύπλοκων νοσηµάτων 

1.Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύ-
πλοκων νοσηµάτων δύναται να αναγνωρίζεται κάθε µο-
νάδα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, κλινική ή εργα-
στήριο που ανήκει σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ, πανεπιστη-
µιακό ή στρατιωτικό νοσοκοµείο, νοσηλευτικό ίδρυµα,
που λειτουργεί µε τη µορφή ν.π.ι.δ., κοινωφελούς ή µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχορηγείται και επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο Υπουργείο. Η
αναγνώριση του Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης διενερ-
γείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ή µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιου Υπουργού. Το αίτηµα και ο σχετικός φάκελος
υποβάλλονται από τη διοίκηση του νοσοκοµείου στην
κατά περίπτωση αρµόδια Δ.Υ.Πε., η οποία µετά την έ-
γκρισή της τα διαβιβάζει στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις των νοµικών προσώπων,
που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα των Δ.Υ.Πε. υπο-
βάλλουν το αίτηµα και τον φάκελο απευθείας στην αρ-
µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις
των νοµικών προσώπων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων διαβιβάζουν το αίτηµα και
τον φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υ-
γείας, µετά από έγκριση της Συγκλήτου, στην οποία υπο-
βάλλονται µε εισήγηση του αρµόδιου τµήµατος του
Α.Ε.Ι..

Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προωθεί
τα αιτήµατα στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσή-
µατα-Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) του Κεντρικού Συµβουλί-
ου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), η οποία τα εξετάζει κατ’ ουσίαν και
τα αξιολογεί µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν. 4461/2017 (A΄ 38).
Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας µεριµνά για
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας ή της
κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση συναρµο-
διότητας, του δεύτερου εδαφίου, τηρεί µητρώο αναγνω-
ρισµένων κέντρων και δηµοσιεύει τον σχετικό κατάλογο
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.»

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4461/2017
(A΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύ-
πλοκων νοσηµάτων νοείται η µονάδα παροχής υπηρε-
σιών υγείας, που κατέχει πολύ υψηλή τεχνογνωσία και
εµπειρογνωµοσύνη στο πεδίο δράσης της για την παρο-
χή ολοκληρωµένης και υψηλής ποιότητας διάγνωσης και
φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν από νοσή-
µατα, που απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση τεχνικών και
τεχνολογικών πόρων, γνώσης και εµπειρίας λόγω του
χαµηλού επιπολασµού της νόσου, της πολυπλοκότητας
της διάγνωσης ή της θεραπείας ή και του υψηλού κό-
στους, είναι ικανή να προσφέρει επίσης ειδική µετεκπαί-
δευση και να διεξάγει επιστηµονική έρευνα στα αντί-
στοιχα επιστηµονικά πεδία και µπορεί να απαρτίζεται α-
πό µία ή περισσότερες κλινικές ή µονάδες, κατά προτί-
µηση του ίδιου φορέα παροχής υγειονοµικής περίθαλ-
ψης. Το Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης διαθέτει τα απαραί-
τητα εξειδικευµένα διαγνωστικά εργαστήρια ή συνεργά-
ζεται µε αυτά και στο πεδίο δράσης του µπορεί να περι-
λαµβάνει µία ή περισσότερες σπάνιες ή πολύπλοκες νό-
σους ή παθήσεις χαµηλού επιπολασµού.

5. Ως Εξειδικευµένα Διαγνωστικά Εργαστήρια σπά-
νιων ή πολύπλοκων νοσηµάτων νοούνται τα διαγνωστι-
κά εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα ή νοσηλευτικού ι-
δρύµατος που λειτουργεί µε τη µορφή ν.π.ι.δ. παροχής
υπηρεσιών υγείας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υ-
γείας ή άλλο Υπουργείο, τα οποία διαθέτουν αποδεδειγ-
µένη υψηλή εξειδίκευση και εµπειρογνωµοσύνη στην ερ-
γαστηριακή διάγνωση µιας ή περισσοτέρων σπάνιων νό-
σων ή πολύπλοκων νόσων ή παθήσεων χαµηλού επιπο-
λασµού στο πεδίο δράσης τους, όπως µοριακής γενετι-
κής, βιοχηµικής γενετικής καικυτταρογενετικής.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 12 του ν.
4461/2017 (A΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Οι µονάδες υγειονοµικής περίθαλψης, που ζητούν
την αναγνώρισή τους ως Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων πρέπει να πληρούν
τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:» 

Άρθρο 59
Τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων

Όλες οι ιδιωτικές κλινικές, που έχουν τµήµα µαιευτι-
κών επεµβάσεων (µαιευτήριο), ανεξαρτήτως του χρόνου
έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, οφεί-
λουν να διαθέτουν τουλάχιστον µία (1) φορητή θερµο-
κοιτίδα µε ενσωµατωµένο αναπνευστήρα, monitor µετα-
φοράς ή φορητό monitor µεταφοράς καταγραφής τεσσά-
ρων παραµέτρων, ήτοι ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, σφύ-
ξεων, αρτηριακής πίεσης και κορεσµού για τη µεταφορά
νεογνών. 

Άρθρο 60
Οργανωτικά θέµατα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Τα εδάφια δεύτερο και τέταρτο της παρ. 3 του άρ-
θρου 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) τροποποιούνται, προ-
στίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται αντικα-
θίσταται 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. 

15



Οι ανωτέρω, πλην του δηµοσιογράφου, ο οποίος πρέ-
πει να έχει τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), πρέπει να έχουν τουλάχιστον
πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τεχνολογι-
κού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή ισότιµο πτυχίο της αλλο-
δαπής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019,
µε την επιφύλαξη ότι οι θέσεις που αντιστοιχούν σε µε-
τακλητούς δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι
αποσπάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 46
του ν. 4622/2019 διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των
κείµενων 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 και
του δηµοσιογράφου διενεργείται µε απόφαση του Διοι-
κητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως
αποδοχές των ειδικών συµβούλων - συνεργατών της πα-
ρούσας. Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων άρχεται από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4764/2020 (A΄ 256).»

2. Η προθεσµία του έκτου εδαφίου της περ. α΄ της
παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) για την
έκδοση απόφασης του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά
µε τον αριθµό των δικηγόρων που χειρίζονται υποθέσεις
του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, παρατείνεται, κατά
την πρώτη εφαρµογή της, έως την 31η.5.2021.

Άρθρο 61
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς

τους παρόχους υπηρεσιών

1. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
τους παρόχους πάσης φύσεως υπηρεσιών προς αυτόν
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σε συνέχεια συµβά-
σεων, που είχαν νοµίµως καταρτιστεί είτε µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε µε τον δικαιοπάροχο αυτού (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),
αλλά η χρονική διάρκεια αυτών είχε λήξει, εξοφλούνται
άµεσα µε την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών
εκκαθάρισης και θεώρησης των χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσµίας έξι
(6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

2. Εντός αποσβεστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος, απαιτήσεις παρόχων υ-
πηρεσιών της παρ. 1, γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), που συ-
νοδεύεται από τα απαιτούµενα παραστατικά. Η αίτηση
κατατίθεται από τους παρόχους υπηρεσιών στη Διεύθυν-
ση Οικονοµικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία προβαίνει στην
εκκαθάριση της δαπάνης από κοινού µε την καθ’ ύλην
αρµόδια διεύθυνση, ως προς το αντικείµενο της παρο-
χής υπηρεσιών. 

3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από το παρόν βαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 62
Ρυθµίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11

του ν. 4052/2012

1. Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται εδάφια τέταρτο και
πέµπτο και η περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται 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 1.9.2020
η δαπάνη των εµβολίων δεν συνυπολογίζεται στο µηνι-
αίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφί-
ου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εµβο-
λίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνι-
κή λεπτοµέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης
από τη φαρµακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από 1.1.2021
και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δηµόσιας υ-
γείας λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και
πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2021, η δαπάνη των ηπα-
ρινών δεν συνυπολογίζεται στο µηνιαίο όριο της φαρµα-
κευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζο-
νται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών, η διάρκεια ε-
ξαίρεσής τους από τον συνυπολογισµό της δαπάνης
τους στη φαρµακευτική δαπάνη του πρώτου εδαφίου, η
διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λε-
πτοµέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη
φαρµακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από 1.7.2020 απο-
κλειστικά και µόνο στην εξωνοσοκοµειακή δαπάνη, η δα-
πάνη των γενοσήµων φαρµάκων, καθώς και των φαρµά-
κων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των
δεδοµένων τους (off patent φάρµακα) οι επιµέρους κατη-
γορίες των οποίων εξειδικεύονται µε την υπουργική α-
πόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνυπολογίζεται στο
µηνιαίο όριο της φαρµακευτικής δαπάνης, αλλά εξαιρεί-
ται από τον επιµερισµό του ποσού επιστροφής που προ-
κύπτει από την υπέρβαση της µηνιαίας φαρµακευτικής
δαπάνης ως προς την παράµετρο iv), όπως αυτή ορίζεται
κατωτέρω. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ
µέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από
τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευ-
τικών προϊόντων είτε από ευρωπαϊκούς πόρους.

Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαµηνιαία βάση
και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ., εντός µη-
νός από την πιστοποίησή του, σε λογαριασµό τραπέζης
που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής τρό-
πος υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να κατα-
βάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµά-
κου που συµµετέχει στη φαρµακευτική δαπάνη (χωρίς
Φ.Π.Α.) της παρούσας, 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 παρούσας
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 πα-
ρούσας µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοι-
χο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους, καθώς
και 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 παρούσας, αυτά εισπράττονται µε
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τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 εισάγεται έ-
κτακτο τέλος για τα φαρµακευτικά προϊόντα που συµπε-
ριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφού-
µενων φαρµάκων, που αποζηµιώνονται από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέλος που
οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφο-
ρίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων, που συµπερι-
λαµβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέ-
ντε τοις εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων κάθε
φαρµακευτικού προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασµό που θα υ-
ποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 15.12.2012. 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, για το έτος
2013, δύναται να συµψηφίζεται µε το καταβληθέν ή συµ-
ψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back
του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υ-
περβαίνει το claw back του έτους 2012, δύναται µετά τον
ανωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο ποσό να συµψη-
φιστεί µε το claw back του έτους 2013 ή το rebate του ν.
4052/2012 για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετικό
κατάλογο του έτους 2013. Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµα-
τα, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος
κατά τα ανωτέρω, µεταφέρονται αυτόµατα από τον κα-
τάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και αποζηµι-
ούµενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κα-
τάλογο φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που χορηγού-
νται µε ιατρική συνταγή και δεν αποζηµιώνονται από
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλο-
γος). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώ-
σεις 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 (Α΄ 222) και τις κείµενες
υπουργικές αποφάσεις, µέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυ-
τή δύναται να ενεργοποιείται αυτόµατα σε κάθε περί-
πτωση όπου, µετά την πάροδο ενός µήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν
συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις και δεν κατα-
βάλλουν κανονικά ή δεν συµψηφίζουν το claw back που
τους αναλογεί. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύ-
ναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του έκτακτου τέ-
λους, ο τρόπος υπολογισµού του και να ρυθµίζονται τα
ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της άνω διάταξης, για
να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρµακευτικής δαπάνης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν.
4052/2012, του ν. 4093/2012 και των κείµενων υπουργι-
κών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις
που οι Κ.Α.Κ. δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες δια-
τάξεις 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 Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του πίνακα 1Α της παρ. 2

του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), 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 υπέρβασης της φαρµα-
κευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει µε το ποσό
τυχόν υστέρησης της φαρµακευτικής δαπάνης των δη-
µόσιων νοσοκοµείων, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό
τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται µηνιαίοι στό-
χοι φαρµακευτικής δαπάνης ανάλογα µε την εξέλιξη των
µέτρων της φαρµακευτικής πολιτικής σε σχέση µε τους
ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτη-
το µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους».

2. Στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιo όγδοο και η περ.
στ΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ΄. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστρο-
φής (clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δα-
πάνη. Το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του
ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη
πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενή-
ντα εκατοµµύρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος
2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια
(510.000.000,00) ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δε-
κατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα επτά εκατοµµύρια
(67.000.000,00) ευρώ στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συ-
µπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για το έτος 2017, το όριο δα-
πανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νο-
σοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου ε-
φαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα εκατοµµύ-
ρια (580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια ο-
γδόντα πέντε εκατοµµύρια (485.000.000,00) ευρώ στα
νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και
τα ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000,00) ευρώ στα
φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων

του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακεί-
ων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική
δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός
αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται στα πεντα-
κόσια πενήντα εκατοµµύρια (550.000.000,00) ευρώ, από
τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκοµεία του Ε-
ΣΥ, δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ αφο-
ρούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκα-
τοµµύρια (82.000.000,00) ευρώ αφορούν στα φαρµακεία
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρµακευτι-

κής δαπάνης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποι-
είται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback)
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκα-
τοµµύρια ογδόντα οχτώ εκατοµµύρια (2.088.000.000)
ευρώ. Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε ογδόντα επτά εκα-
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τοµµύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκοµειακή φαρ-
µακευτική δαπάνη των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρ-
µακα της λίστας 1Α του 
ν. 3816/2010) και δυο δισεκατοµµύρια ένα εκατοµµύ-

ριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρµακευτική δα-
πάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής
για τη φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρµακευτική εται-
ρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας. Για την εξεύρεση των ποσών του
προηγούµενου εδαφίου οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα
στοιχεία που αντλούν από τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη υπηρε-
σία ή φορέα που διαθέτει σχετικές πληροφορίες, για τον
υπολογισµό των ποσών της επιστροφής της παρ. 3 του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) των νοσοκοµείων
του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό
που υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαβιβάζεται στις
υπηρεσίες του Υπουργείου για τον τελικό υπολογισµό
και την επιβολή του clawback. Ο υπολογισµός και η επι-
βολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκοµειακή φαρ-
µακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρµακευτική ε-
ταιρεία ή Κ.Α.Κ., γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τα δη-
µόσια νοσοκοµεία εκτός των νοσοκοµείων του ΕΣΥ ο υ-
πολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής δύνα-
ται να γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υ-
πολογιζόµενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις ο-
ποίες το επιβαλλόµενο ποσό είναι ίσο ή µικρότερο των
τριάντα (30) ευρώ ανά εξάµηνο και από φορείς που ανή-
κουν στο δηµόσιο τοµέα.

Η φαρµακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω
καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές
εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά
έσοδο των νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταβάλ-
λεται σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από τα νο-
σοκοµεία και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συµψηφίζεται µε οφειλές
για την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Στην περί-
πτωση του συµψηφισµού για το εν λόγω έσοδο εκδίδε-
ται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους ά-
δειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συµψηφισµού µε
τη µορφή ισόποσου πιστωτικού τιµολογίου για το σύνο-
λο των τιµολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν
του ορίου της φαρµακευτικής δαπάνης για τη συγκεκρι-
µένη περίοδο εφαρµογής του µηχανισµού αυτόµατης ε-
πιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροπο-
ποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρµακευτικού υλικού
δεδοµένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).

Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκοµειακής
φαρµακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται
για κάθε νοσοκοµείο το ποσό επιστροφής, καθώς και
διαφορές επί των επιβαλλόµενων ποσών επιστροφής,
συνυπολογίζονται και συµψηφίζονται σε επόµενη εφαρ-
µογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής νοσοκο-
µειακής φαρµακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε µελλο-
ντικές συναλλαγές.

Άρθρο 63
Ταµειακά διαθέσιµα των Κέντρων Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3459/2006

Στο άρθρο 61 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) προστίθεται
παρ. 7 ως εξής:

«7. Τα ποσά των ταµειακών διαθεσίµων, που τηρούνται
στους τραπεζικούς λογαριασµούς των Κέντρων Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας στις 31 Δεκεµβρίου 2020, συµψηφίζονται µε
την επιχορήγηση για τη λειτουργία εκάστου Κέντρου
Πρόληψης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., µετά από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προ-
γραµµατικής Σύµβασης για τη λειτουργία των Κέντρων
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχο-
κοινωνικής Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος συµψηφισµού
του προηγούµενου εδαφίου.»

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις επιλεξιµότητας

1. Το Δηµόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστηµα, που
δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες, από την ηµεροµηνία
έγκρισης της κατά το άρθρο 69 του παρόντος αίτησης,
στις δόσεις για την αποπληρωµή των πάσης φύσεως επι-
χειρηµατικών ή επαγγελµατικών οφειλών προς χρηµα-
τοδοτικούς φορείς, ενεργών νοµικών προσώπων και φυ-
σικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελµατιών ή επιτη-
δευµατιών ή εταίρων. 

2. Επιλέξιµα είναι: 
α) ενεργά νοµικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν µικρή,

πολύ µικρή ή µεσαία επιχείρηση κατά την έννοια του Πα-
ραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισµένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική α-
γορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθή-
κης (L 187) εξαιρούµενων των χρηµατοπιστωτικών ορ-
γανισµών. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί που εξαι-
ρούνται από την επιλεξιµότητα της παρούσας είναι όσοι
έχουν ως κύριο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας 64.00 ή
65.00 ή 66.00. Από αυτούς, όσοι οργανισµοί έχουν κύριο
Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας 64.91, 65.11, 65.12,
65.20, 66.19, 66.21, 66.22 και 66.29 δεν καταλαµβάνο-
νται από την εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου,
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β) φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες ή επιτηδευµατίες ή εταίροι προσωπικών ή κε-
φαλαιουχικών εταιρειών. 
Τα πρόσωπα των περ. α) και β) είναι επιλέξιµα υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγµένα πληγεί και για
τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα µέτρα προστασίας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σύµφωνα µε την παρ. 3. 

3. Ειδικότερα πληγέντες θεωρούνται: 
α) Νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 και επιχειρήσεις, συ-

µπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, οι ο-
ποίοι χαρακτηρίστηκαν ως πληττόµενοι, βάσει του Κωδι-
κού Αριθµού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφωνα µε
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδο-
θούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης κα-
τά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα
του ηµερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση
ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε
το αντίστοιχα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019, ό-
πως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις
Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µεί-
ωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλ-
λονται στη Φορολογική Διοίκηση. 
β) Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που

ασκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν
διαθέτουν εργαζοµένους, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως
πληττόµενοι, βάσει του Κωδικού Αριθµού Δραστηριότη-
τάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68
και των οποίων τα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2020
παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις ε-
κατό (20%), σε σχέση µε το ηµερολογιακό έτος 2019, ό-
πως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις
Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µεί-
ωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλ-
λονται στη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Νοµικά πρόσωπα της παρ. 2 ή επιχειρήσεις που έ-

χουν ως αντικείµενο την εκµετάλλευση ακινήτων, που έ-
λαβαν µειωµένο µίσθωµα, σύµφωνα µε υπουργικές απο-
φάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του
άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολογιακού
έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του
είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσο-
δα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύ-
πτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέ-
ρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύ-
πτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία στη Φορολογική Δι-
οίκηση.
δ) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών,

των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή
οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόµενες, βάσει του
Κωδικού Αριθµού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύµφω-
να µε υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκ-
δοθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης
κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και εφόσον τα έσοδα της
εταιρίας και τα δικά τους έσοδα του ηµερολογιακού έ-
τους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του
είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε τα αντίστοιχα έσο-
δα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύ-
πτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι ανωτέ-
ρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να προκύ-
πτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία στη Φορολογική Δι-
οίκηση. 

ε) Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης µε τη µορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής, σύµφωνα µε υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης κατά την παρ. 1
του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολο-
γιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτε-
ρη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το αντίστοι-
χα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό
προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι α-
νωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να
προκύπτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία στη Φορολο-
γική Διοίκηση.
στ) Νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβα-

νοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων - εργοδοτών του ι-
διωτικού τοµέα που έχουν εντάξει εργαζοµένους τους
στις ρυθµίσεις της υπ. αριθµ. οικ.23103/478/2020 (Β΄
2274) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Μηχανισµός «Συνεργασία») µέχρι την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία της αίτησης σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ηµερολο-
γιακού έτους 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτε-
ρη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το αντίστοι-
χα έσοδα του ηµερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό
προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι α-
νωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η µείωση πρέπει να
προκύπτει από τα υποβαλλόµενα στοιχεία στη Φορολο-
γική Διοίκηση.

4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέ-
πει σωρευτικά να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις επιλεξιµότητας:
α) Να υφίσταται οφειλή προς χρηµατοδοτικό φορέα ε-

πιδεκτική συνεισφοράς κατά την παρ. 1.
β) Να µην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού

Δηµοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων
από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική
συνεισφοράς οφειλή.
γ) Να µην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αί-

τησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για
την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν είναι επιλέξιµα προς συνεισφορά, µεταξύ άλλων, και
τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί δυνάµει του Κεφαλαίου
Γ΄ του Μέρους Τρίτου του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
δ) Να µην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται

και επιπλέον έχουν καταγγελθεί µέχρι και την ηµεροµη-
νία της αίτησης, που καταλαµβάνουν ποσοστό µεγαλύ-
τερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των
δανείων που έχουν λάβει από χρηµατοδοτικούς φορείς
για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθµιστεί
πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρού-
νται ως καταγγελµένα για να κριθεί η επιλεξιµότητα του
αιτούντος σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. 
ε) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφο-

ράς του Δηµοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωρι-
στά τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιµότητας ανά
επιλέξιµο πρόσωπο:
εα) Εφόσον πρόκειται για οφειλές εξυπηρετούµενες ή

οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση µέχρι ενενήντα
(90) ηµέρες στις 31.12.2020:
Ι) για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ε-

λεύθερου επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους:

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες
(600.000) ευρώ.

19



ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Το
ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά
δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη
σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ε-
ξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνε-
ται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυ-
σικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υ-
πάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συ-
νολική αξία που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68. Για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα επενδυ-
τικά προϊόντα του αιτούντος, του ή της συζύγου του και
των εξαρτώµενων µελών.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά του Δηµοσίου οφειλών, στο ο-
ποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πι-
στωτές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτη-
σης του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις τριακόσιες χι-
λιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για
τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νο-
µίσµατος µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτη-
σης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων που απασχο-
λούν από έναν (1) µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε
ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµ-
µύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολο-
γισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000)
ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστά-
σεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βά-
σει του ευρωπαϊκού ορισµού των πολύ µικρών επιχειρή-
σεων:

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν
υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια πεντακό-
σιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο
εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτι-
κά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερ-
βαίνει τις εκατόν πενήντα (150.000) χιλιάδες ευρώ, κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. 
ΙΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων που απασχο-
λούν από δέκα (10) µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργα-
ζοµένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατοµµύ-
ρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογι-
σµού από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα

εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευ-
ταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υ-
ποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού
των µικρών επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν
υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέ-
κα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, ενώ τα επενδυ-
τικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερ-
βαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ,
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. 
ΙV) Για νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των α-

τοµικών επιχειρήσεων που απασχολούν από πενήντα
(50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζο-
µένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έως πενήντα εκα-
τοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ι-
σολογισµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έ-
ως σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρω-
παϊκού ορισµού των µεσαίων επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν
υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει
τα σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ, ενώ τα
επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες (3.750.000) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 68. 
εβ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν

καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών
στις 31.12.2020:
Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ε-

λεύθερου επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους: 

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.

ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό
του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκα-
τρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο
και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώ-
µενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη. Για την
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εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπό-
ψη το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού
προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνο-
λική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68. Για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα επεν-
δυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου του και των
εξαρτώµενων µελών.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο
συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πιστω-
τές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για
τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νο-
µίσµατος µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτη-
σης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συµπεριλαµ-

βανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, που απασχο-
λούν από έναν (1) µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε
ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµ-
µύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολο-
γισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000)
ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστά-
σεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βά-
σει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία, στην οποία δεν υφίσταται κα-
νένα εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (2.250.000), ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο
εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τις οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) ευρώ, ενώ τα
επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακό-
σια (127.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης του άρθρου 68. 
ΙΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων. που απασχο-
λούν από δέκα (10) µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργα-
ζοµένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατοµµύ-
ρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογι-
σµού από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευ-
ταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υ-
ποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού
των µικρών επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανέ-
να εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική α-
ξία που δεν υπερβαίνει τα εννέα εκατοµµύρια

(9.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-

ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέ-
κα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(4.250.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έ-
χουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες
τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (637.500) ευρώ, κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. 

IV) Τα νοµικά πρόσωπα συµπεριλαµβανοµένων των α-
τοµικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από πενήντα
(50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζο-
µένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έως πενήντα εκα-
τοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ι-
σολογισµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έ-
ως σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρω-
παϊκού ορισµού των µεσαίων επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανέ-
να εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική α-
ξία που δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε εκατοµµύρια
(45.000.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει
τα σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα είκοσι ένα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(21.250.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατοµ-
µύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια
(3.187.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68. 
εγ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν

καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών
στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί µέχρι
την ηµεροµηνία αυτή από τον χρηµατοδοτικό φορέα, α-
κόµα και αν στη συνέχεια ρυθµίστηκαν µε συµφωνία ο-
φειλέτη και χρηµατοδοτικού φορέα:

Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ε-
λεύθερου επαγγελµατία ή που ασκούν ατοµική επιχειρη-
µατική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζοµένους:

i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική
αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες
(280.000) ευρώ.

ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευ-
ρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου προσαυξάνεται
κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ για τον σύ-
ζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµε-
να µέλη. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου,
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λαµβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα του αιτού-
ντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το
οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δή-
λωσης. 

iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αι-
τούντος στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν συ-
νολική αξία που δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68. Για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα επεν-
δυτικά προϊόντα του αιτούντος,  ή της συζύγου του και
των εξαρτώµενων µελών.

iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδε-
κτικών για τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο
συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από τους πιστω-
τές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68, να µην υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα χι-
λιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για
τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου ε-
δαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νο-
µίσµατος µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του προηγούµενου µήνα από την υποβολή της αίτη-
σης του άρθρου 68.

v) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που ε-
κτείνεται πριν τις 31.12.2018.
ΙΙ) Για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχο-

λούν από έναν (1) µέχρι και εννέα (9) εργαζοµένους σε
ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατοµ-
µύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολο-
γισµού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000)
ευρώ, σύµφωνα µε τις τελευταίες οικονοµικές καταστά-
σεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βά-
σει του ευρωπαϊκού ορισµού των µικρών επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανέ-
να εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική α-
ξία που δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δύο
εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ευρώ, ενώ
τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που
δεν υπερβαίνει τις ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια
(82.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 68. 

iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που ε-
κτείνεται πριν τις 31.12.2018.
ΙΙΙ) για νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχο-

λούν από δέκα (10) µέχρι και σαράντα εννέα (49) εργα-
ζοµένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατοµµύ-
ρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο του ετήσιου ισο-
λογισµού από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ έως
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις
τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υ-
πήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ο-
ρισµού των µικρών επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανέ-
να εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική α-

ξία που δεν υπερβαίνει τα επτά εκατοµµύρια (7.000.000)
ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύ-
νολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει τα δέ-
κα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(2.750.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έ-
χουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (412.500) ευρώ, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. 

iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που ε-
κτείνεται πριν τις 31.12.2018.

IV) Τα νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των α-
τοµικών επιχειρήσεων που απασχολούν από πενήντα
(50) µέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζο-
µένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από
δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) έως πενήντα εκατοµµύ-
ρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου ισολογι-
σµού από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) έως σαράντα
τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες οικονοµικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισµού
των µεσαίων επιχειρήσεων:

i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανέ-
να εµπράγµατο βάρος του αιτούντος να έχει συνολική α-
ξία που δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατοµµύρια
(35.000.000) ευρώ.

ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδηµα κατά πε-
ρίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει
δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υ-
περβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει
τα σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ. 

iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ηµεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει
τα δέκα τρία εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(13.750.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµ-
µύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.062.500) ευρώ,
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. 

iv) Η οφειλή να µην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που ε-
κτείνεται πριν τις 31.12.2018.
στ) Εφόσον πρόκειται για µεσαίες επιχειρήσεις, να

µην αποτελούσαν προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, κατά την 31η Δεκεµβρί-
ου 2019, ή αν αποτελούσαν προβληµατική επιχείρηση
κατά την 31η Δεκεµβρίου 2019, να µην αποτελούν προ-
βληµατική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. 
ζ) Εφόσον πρόκειται για µικρές ή πολύ µικρές επιχει-

ρήσεις που ήταν ήδη προβληµατικές κατά την 31η Δε-
κεµβρίου 2019: 
ζα) να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία α-

φερεγγυότητας και να µην έχουν λάβει ενίσχυση διάσω-
σης χωρίς να έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύ-
σει τη σύµβαση εγγύησης και 
ζβ) να µην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και

να µην υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κα-
τά την έννοια των κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρω-
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ση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων
(ΕΕ C 249 της 31.7.2014).
η) Να µην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ.

1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
θ) Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης

προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής ενί-
σχυσης µε βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΕΕ) ή του Δικαστηρίου (ΔΕΕ).
ι) Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ε-

νεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να
µην έχει πτωχεύσει, να µην έχει υποβάλει αίτηση για
πτώχευση, να µην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
να µην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση και εν γένει να µην έχει υπαχθεί σε οιαδήπο-
τε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαί-
ου, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί
συµφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης µε δικαστική α-
πόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί µε ένδικα µέσα.
ια) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και

την εµπορία γεωργικών προϊόντων, να µη µετακυλίουν
τη λαµβανόµενη ενίσχυση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς. 

5. Ο χαρακτηρισµός των οφειλών ως εξυπηρετούµε-
νων, µη εξυπηρετούµενων ή καταγγελµένων και η επιλε-
ξιµότητα του αιτούντος µε βάση τις προαναφερθείσες
διακρίσεις των υποπερ. εα΄, εβ΄ και εγ΄ της περ. ε) της
παρ. 4, λαµβάνει χώρα ανά πιστωτή.

6. Η µεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ι-
δρυµάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύµφωνα
µε τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η τιτλοποίησή
τους σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τον ν.
4649/2019 (Α΄ 206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν
γένει συνοφειλέτη σε αυτές δεν εµποδίζουν τη ρύθµισή
τους σύµφωνα µε το παρόν.

7. Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελµατιών, ε-
άν η επιδεκτική συνεισφοράς του Δηµοσίου οφειλή έχει
υπαχθεί οριστικά στον ν. 3869/2010 (A΄ 130), εφόσον ε-
γκριθεί η συνεισφορά του παρόντος νόµου, ο οφειλέτης
παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει συνεισφορά του
Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα εδάφια πέµπτο, έκτο, έβδοµο
και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Ο-
φειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010, η οποία εκκρεµεί σε πρώτο βαθµό, χωρίς
να έχει συζητηθεί, µπορούν να υποβάλουν την αίτηση
του άρθρου 68. Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά
οποιαδήποτε από τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για
την καταβολή συνεισφοράς Δηµοσίου κατά τον παρόντα
νόµο, η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις ο-
φειλές που ρυθµίστηκαν συναινετικά.

Άρθρο 65
Ορισµοί

Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου:
α) Ως «οφειλέτης» νοείται το νοµικό και το φυσικό

πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελµατίας ή επιτηδευµατίας,
που έχει χρηµατικές οφειλές έναντι των χρηµατοδοτι-
κών φορέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρό-
ντος νόµου και αφορά, τόσο τον άµεσα αντισυµβαλλό-
µενο ως πρωτοφειλέτη σε σύµβαση µε πιστωτικό ίδρυµα
και άλλο χρηµατοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόµε-
νους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές. 
β) Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό

ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένου και αυ-

τού που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η εται-
ρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον τελεί υ-
πό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαί-
ου Εποπτικού Μηχανισµού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτη-
σε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε µεταβίβαση, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συµµετέχει στη
διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου µόνο µέσω της ε-
ταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώ-
σεις, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση σύµφωνα µε
την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.
Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές
ρύθµισης µε τιτλοποίηση, σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003
(Α΄ 157), συµµετέχει στη διαδικασία του παρόντος µόνο
µέσω του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρι-
σή τους, σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003.
γ) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσε-

ως οφειλή ή οι πάσης φύσεως οφειλές του οφειλέτη
προς χρηµατοδοτικό φορέα που σχετίζονται µε την επι-
χειρηµατική του δραστηριότητα και υφίστανται την
31η.12.2020.
δ) ως «ενεργό» νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση, συµπε-

ριλαµβανοµένης της ατοµικής, νοείται το νοµικό πρόσω-
πο ή η επιχείρηση που παρουσιάζει ενεργή δραστηριότη-
τα, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της Φορολογι-
κής Διοίκησης.
ε) Ο όρος «σύζυγος» περιλαµβάνει και τον αντισυµ-

βαλλόµενο σε σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015 (Α΄
181) ή του ν. 3719/2008 (Α΄ 241).
στ) Ως «εξαρτώµενα µέλη» νοούνται τα πρόσωπα που

ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ζ) Ως «εισόδηµα» νοείται το εισόδηµα του νοµικού

προσώπου ή του φυσικού προσώπου ελεύθερου επαγ-
γελµατία ή επιτηδευµατία από οποιαδήποτε πηγή που α-
ναφέρεται στα οικεία φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις
για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση υποβολής.
η) Ως «οικογενειακό εισόδηµα» νοείται το άθροισµα

των εισοδηµάτων του αιτούντος, του συζύγου του και
των εξαρτώµενων µελών, µειωµένο κατά τους αναλο-
γούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύµα-
τος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο «οικο-
γενειακό εισόδηµα» συµπεριλαµβάνονται και τα αφορο-
λόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά.
Σε περίπτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, η οποία
έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβο-
λή της αίτησης, λαµβάνεται υπόψη το ατοµικό εισόδηµα
του αιτούντος, προσαυξηµένο σύµφωνα µε τα ποσά που
προβλέπονται για τα εξαρτώµενα µέλη, που έχει στην ε-
πιµέλειά του ο αιτών.
θ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα µέσα χρη-

µαταγοράς κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ.
44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
ι) Ως «µηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης

των επιλέξιµων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συµφω-
νία µεταξύ του χρηµατοδοτικού φορέα και του οφειλέτη
και διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα.
ια) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρµα» ορίζεται η ηλεκτρο-

νική πλατφόρµα του άρθρου 67.
ιβ) Ως «σύµβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο που επιλέγει ο οφειλέτης, εφόσον επιθυµεί και α-
ναλαµβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης του οφειλέτη,
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κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
µα και τη ρύθµιση των οφειλών. Σύµβουλος θεωρείται,
ενδεικτικά, ο δικηγόρος, λογιστής - φοροτεχνικός, οικο-
νοµολόγος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε επιστηµο-
νική ειδικότητα, γνώσεις και εµπειρία για τη διενέργεια
των απαιτούµενων διαδικασιών και την επαρκή υποστή-
ριξη του οφειλέτη στη διαδικασία.
ιγ) Ως «εργαζόµενος σε ετήσια βάση» νοείται ο απα-

σχολούµενος που εργάστηκε συνεχώς για ένα (1) έτος,
ο οποίος αντιστοιχεί σε µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας
(ΕΜΕ). Οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, οι εποχια-
κοί εργαζόµενοι και τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολό-
κληρο το έτος, νοούνται ως κλάσµατα µιας ΕΜΕ, αφού
γίνεται αναγωγή του χρονικού διαστήµατος εργασίας
τους σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 5 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΕ)
651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014.
ιδ) Ως «ατοµικές επιχειρήσεις» νοούνται οι αυτοαπα-

σχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι ατοµικοί ε-
πιτηδευµατίες και οι εταίροι µε ή χωρίς ατοµική επιχεί-
ρηση.
ιε) Ως «πολύ µικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση

η οποία απασχολεί από έναν (1) έως και εννέα (9) εργα-
ζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα
δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα ειδι-
κότερα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014. 
ιστ) Ως «µικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η ο-

ποία απασχολεί από δέκα (10) έως και σαράντα εννέα
(49) εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος ερ-
γασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερ-
βαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, σύµφω-
να µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι του
Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιου-
νίου 2014.
ιζ) Ως «µεσαία επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση που

απασχολεί από πενήντα (50) έως και διακόσιους σαρά-
ντα εννέα (249) εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύ-
ρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογι-
σµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια
(43.000.000) ευρώ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλε-
πόµενα στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιη) Η «προβληµατική επιχείρηση» έχει την έννοια που

της αποδίδεται στο σηµείο 18 του άρθρου 2 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνί-
ου 2014.
ιθ) «Ενιαία επιχείρηση» νοείται ότι συνιστούν οι συν-

δεδεµένες µεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρή-
σεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις ακόλουθες
σχέσεις: 

i) µία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιω-
µάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχεί-
ρησης, 

ii) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, δια-
χειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 

iii) µία επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχι-

κή επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει
συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού
της τελευταίας,

iv) µία επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έ-
χει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου
των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
Ως «ενιαία επιχείρηση» θεωρούνται, επίσης, οι επιχει-

ρήσεις που διατηρούν µια από τις ως άνω σχέσεις µέσω
µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή µέσω φυσι-
κού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενερ-
γούν από κοινού.
ικ) Ως «προσωρινό πλαίσιο» νοείται η υπ’ αριθµ.

19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής.

Άρθρο 66
Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων

Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος, σύµφωνα
µε το στοιχείο i των υποπερ. εα΄ ως εγ΄ της περ. ε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 64, ως αξία της συνολικής ακίνητης
περιουσίας, λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής για τον
υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιο-
κτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν.
4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τε-
λευταία πράξη προσδιορισµού φόρου, εξαιρουµένων
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα
οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στις περιπτώ-
σεις όπου αναφέρεται ρητώς ότι δεν λαµβάνεται υπόψη
η αξία των ακινήτων στα οποία υφίσταται εµπράγµατο
βάρος ή άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον υ-
πολογισµό της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

Άρθρο 67
Ηλεκτρονική πλατφόρµα

1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται µέσω ψηφια-
κής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρι-
σης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-
οίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία µε την Ειδική
Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η
ως άνω ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες,
οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες λειτουργίες και ε-
φαρµογές, οι τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτε-
λούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα
για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 68
Υποβολή αίτησης

1. Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νοµικού προσώπου,
στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
του άρθρου 64, µπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορή-
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γηση συνεισφοράς του Δηµοσίου στην αποπληρωµή των
δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προ-
θεσµίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και
την 9η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνο-
φειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση
από έναν από αυτούς.

2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το
ίδιο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.

3. Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρµα διενεργείται
µε την αυθεντικοποίησή του µέσω των κωδικών/διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά
την υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοι-
χεία µέσω διαλειτουργικότητας, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184):
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα επω-

νυµία ή ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση έδρας, Αριθµός Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Κωδικός Αριθµός Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ).
β) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, υ-

ποβάλλει επιπλέον πλήρη στοιχεία του ή της συζύγου
και των εξαρτώµενων µελών του και ειδικότερα το ονο-
µατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τον Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
και τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας, αν είναι ε-
πιτηδευµατίες.

4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση η-
λεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις καταθέσεις ή οικο-
γενειακές καταθέσεις σε περίπτωση φυσικών προσώπων
σε χώρες εκτός Ελλάδος, ενώ παράλληλα υποβάλλει και
τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:
α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις

επιλεξιµότητας του άρθρου 64.
β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηµατοδοτικούς φορείς

και στο Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και δια-
σταύρωση των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην
αίτηση, όσο και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται
στην κατοχή των χρηµατοδοτικών φορέων για τους σκο-
πούς του παρόντος.
γ) Ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για την άντληση των

δεδοµένων των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκη-
ση και τους χρηµατοδοτικούς φορείς.
δ) Ότι αποδέχεται να δηµοσιευτούν πληροφορίες σχε-

τικά µε τη ενίσχυση που θα χορηγηθεί, δυνάµει του πα-
ρόντος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 83 του
Προσωρινού Πλαισίου.
Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, η αίτηση και

οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τα κατά τον
νόµο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.

5. Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του
Προσωρινού Πλαισίου, ο αιτών υποχρεούται επιπλέον να
υποβάλει τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις και να επι-
συνάψει στην αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης,

που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31η.12.2019 ή
κατά τη χορήγηση, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 64, ανάλογα µε την νοµι-
κή µορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης:
αα) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήµισυ του εγ-

γεγραµµένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευµένων ζη-
µιών,
αβ) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήµισυ του κε-

φαλαίου της, όπως εµφαίνεται στους λογαριασµούς της
εταιρείας, λόγω συσσωρευµένων ζηµιών.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην πε-

ρίπτωση των ελεύθερων επαγγελµατιών και των ανεξάρ-
τητων ατοµικών επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν ερ-
γαζοµένους, καθώς και στην περίπτωση των µικρών και
πολύ µικρών επιχειρήσεων.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατά-

σταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώ-
χευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έ-
χει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείρι-
ση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφε-
ρεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, µε εξαίρεση την
περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συµφωνία εξυγίανσης
της επιχείρησης µε δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει
προσβληθεί µε ένδικα µέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις
της παρούσας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην πλατ-
φόρµα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύ-
ουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο µέχρι την
31η.12.2021. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση

διάσωσης και δεν έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή
λύσει τη σύµβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυ-
ση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο ανα-
διάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραµ-
µών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση
και αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατι-
κών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31ης.7.2014).
δ) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις επιχειρήσεις που

συνιστούν ενιαία επιχείρηση, κατά την έννοια της περ.
ιθ΄ του άρθρου 65, καθώς και αναφορικά µε τις ενισχύ-
σεις που έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επι-
χείρησης, δυνάµει του τµήµατος 3.1. του Προσωρινού
Πλαισίου.
ε) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση και

την εµπορία γεωργικών προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση ό-
τι δεν θα µετακυλίσουν τη λαµβανόµενη ενίσχυση εν µέ-
ρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

6. Η αίτηση συνυπογράφεται κατά περίπτωση από: α)
έναν από τους νοµίµους εκπροσώπους στην περίπτωση
νοµικών προσώπων, β) τον ή την σύζυγο και από τα ε-
ξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νοµίµους αντι-
προσώπους τους, εκτός εάν έχει δηλωθεί πριν την υπο-
βολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση η διακοπή
της έγγαµης συµβίωσης. Η υπεύθυνη δήλωση της περ.
(α) της παρ. 5 υποβάλλεται από τον λογιστή της επιχεί-
ρησης. Με τη συνυπογραφή της αίτησης από τα πρόσω-
πα της περ. (β), όπου αυτή απαιτείται, αυτοί παρέχουν τη
ρητή συγκατάθεσή τους για την άντληση των δεδοµέ-
νων των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκηση και
τους χρηµατοδοτικούς φορείς αντίστοιχα, που τους α-
φορούν, προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των
κριτηρίων του άρθρου 64.

7. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών
καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270)
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλεξιµότητας του άρθρου 64 για τον αιτού-
ντα, και κατά περίπτωση τον σύζυγο, τα εξαρτώµενα µέ-
λη και τον συνοφειλέτη ή εγγυητή της υποπερ. (v) της
περ. (Ι) της υποπαρ. εγ΄ της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 64.

8. Ανακτώνται αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων της
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Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα, και κατά περί-
πτωση τον/την σύζυγο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) δήλωση εισοδήµατος νοµικών ή φυσικών προσώ-

πων κατά περίπτωση,
β) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του

τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισο-

δήµατος του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας αντλούνται αυτόµατα εκκι-

νώντας από την τελευταία διαθέσιµη έκδοσή τους, εφό-
σον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσµία υποβολής
τους βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά την παρέλευ-
ση των προβλεπόµενων προθεσµιών, η αυτόµατη άντλη-
ση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για
την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής. Σε περίπτωση
υποβολής αίτησης από φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της
παρούσας παραγράφου αντλούνται και για τον ή την σύ-
ζυγο και τα εξαρτώµενα µέλη.

9. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδοµένων
της παρ. 8, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους
χρηµατοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται
αυτόµατα για τον αιτούντα και κατά περίπτωση τον/την
σύζυγο τα εξής:
α) Στοιχεία αναφορικά µε το σύνολο των οφειλών

προς χρηµατοδοτικούς φορείς, προκειµένου να ελεγχθεί
το κριτήριο επιλεξιµότητας της περ. δ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 64.
β) Στοιχεία αναφορικά µε τις οφειλές προς χρηµατο-

δοτικούς φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφο-
ράς κατά το άρθρο 64, το οφειλόµενο ποσό ανά δάνειο
σε χρηµατοδοτικό φορέα και την ηµεροµηνία καθορι-
σµού του ύψους της οφειλής.
γ) Στοιχεία αναφορικά µε την εξυπηρέτηση ή µη του

συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων την 31η.12.2020
και σε περίπτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση µε-
γαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών, την καταγγελία
της δανειακής σύµβασης.
δ) Στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και τα επενδυτι-

κά προϊόντα του τηρούνται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύ-
µατα, καθώς και την εκτιµώµενη αξία τους.

10. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αι-
τούντα και των συνυπογραφόντων, κατά περίπτωση, για
την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου και
των υποβληθέντων εγγράφων.

11. Αν αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα ότι οι υπεύθυ-
νες δηλώσεις της αίτησης είναι ψευδείς και εφόσον η α-
νακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος, η
συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης
εκπίπτει αυτής για το µέλλον και τα καταβληθέντα ποσά
επιστρέφονται, σύµφωνα µε το άρθρο 74. 

12. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία
του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), ως
προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για ο-
ποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του παρόντος κεφαλαί-
ου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδι-
κασίας επίλυσης καθυστερήσεων του ανωτέρω Κώδικα.

13. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του
δήλωση, ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε σύµβουλος
και δηλώσει τα στοιχεία του στην πλατφόρµα, ο τελευ-
ταίος, εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτη-
σης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, δι-
καιούται αµοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
ανά χρηµατοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επι-

λέξιµες προς συνεισφορά οφειλές, συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α.. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηµα-
τοδοτικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:
α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α΄ και β΄ της

παρ. 3 του άρθρου 69, η κατά τα ανωτέρω αµοιβή του
συµβούλου καταβάλλεται κατά τον χρόνο της αποστο-
λής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ποσού των µηνιαί-
ων δόσεων από τον χρηµατοδοτικό φορέα.
β) Στην περίπτωση των δανείων της περ. γ΄ της παρ. 3

του άρθρου 69, η αµοιβή της παρούσας καταβάλλεται εί-
τε κατά τον χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση εί-
τε το αργότερο µετά την παρέλευση της προθεσµίας της
παρ. 4 του άρθρου 69, ανεξαρτήτως εάν επιτευχθεί ανα-
διάρθρωση. Η αµοιβή καταβάλλεται έναντι νοµίµου πα-
ραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνοµα του οφειλέτη,
επιβαρύνει τον οφειλέτη και είτε καταλογίζεται στο ανε-
ξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθµιση δανείου είτε κατα-
λογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιµη για συνει-
σφορά οφειλή. Έξοδα πίστωσης του λογαριασµού του
συµβούλου από τον χρηµατοδοτικό φορέα βαρύνουν τον
σύµβουλο. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι
ο σύµβουλος.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να τροποποιείται το περιεχόµενο της αίτησης του παρό-
ντος. 

Άρθρο 69
Έγκριση αίτησης 

1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των
παρ. 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 68 και την υποβολή των δη-
λώσεων του άρθρου 68 από τον αιτούντα, η αίτηση θεω-
ρείται υποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανά-
κτηση των δεδοµένων της παρ. 9 του άρθρου 68. Εάν,
κατά την ανάκτηση των δεδοµένων αυτών, διαπιστωθεί
ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επι-
λεξιµότητας του άρθρου 64, η ηλεκτρονική πλατφόρµα
αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα ε-
ντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Με την αποστολή της,
η διαδικασία περατώνεται και η αίτηση θεωρείται απορρι-
φθείσα.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιµότητα
του οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηµατοδο-
τικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και µία
καταγγελµένη οφειλή στον χρηµατοδοτικό φορέα, ανε-
ξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιµότητας του αιτού-
ντος έναντι του συγκεκριµένου χρηµατοδοτικού φορέα
κρίνονται µε βάση τα αναφερόµενα στην υποπερ. εγ΄
της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 64. Σε περίπτωση µη
ύπαρξης καταγγελµένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιµό-
τητας του οφειλέτη κρίνονται µε βάση την κατηγοριοποί-
ηση της οφειλής που παρουσιάζει το µεγαλύτερο υπό-
λοιπο.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κα-
τά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 64, αποστέλλεται εντός τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών στον οφειλέτη και τον χρηµατοδοτικό
φορέα ενηµέρωση, ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξι-
µος για συνεισφορά Δηµοσίου. Στη συνέχεια, οι χρηµα-
τοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακό-
λουθη ενηµέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι εξυπηρετούµενη,

ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
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από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµότητας του αι-
τούντος το ποσό της µηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να
δροµολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της
παρ. 9, οπότε ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει το
ποσό της µηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµε-

νη για χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) η-
µερών, ο αιτών προβαίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµό-
τητάς του στην καταβολή των δόσεων που ευρίσκονται
σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από
τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της
οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της παρού-
σας, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκα-
πέντε (15) ηµερών το ποσό της µηνιαίας δόσης αυτής,
για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµο-
σίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµε-

νη για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα (90)
ηµέρες ή η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί, για να
εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του
Δηµοσίου, λαµβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιµης
οφειλής, έπειτα από συµφωνία του οφειλέτη µε τον χρη-
µατοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτόν, ο χρηµατοδοτι-
κός φορέας καλεί τον οφειλέτη αµελλητί, προκειµένου
να συµφωνήσουν µία αµοιβαία αποδεκτή και βιώσιµη για
τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι µα-
κροπρόθεσµη και σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες γραµ-
µές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι
εφαρµοστέες. Προκειµένου να λάβει χώρα η αναδιάρ-
θρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολο-
γητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηµατοδο-
τικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Εφόσον ο
χρηµατοδοτικός φορέας προτείνει συµφωνία αναδιάρ-
θρωσης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο οφειλέτης οφείλει
να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρ-
θρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός
τριών (3) µηνών και σε κάθε περίπτωση εντός της προθε-
σµίας της παρ. 4. Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν στην α-
ναδιάρθρωση, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει
σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και
δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιµη και σύµ-
φωνη µε τα οικονοµικά δεδοµένα του οφειλέτη κατά τον
χρόνο υπογραφής της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Η υ-
πογραφή του οφειλέτη στη σύµβαση αναδιάρθρωσης συ-
νεπάγεται την από µέρους του αποδοχή της βιωσιµότη-
τάς της. Μετά την ενηµέρωση της συµφωνίας για τη βιω-
σιµότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηµατοδοτικός φορέ-
ας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα το ποσό
της µηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συ-
νεισφοράς του Δηµοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευ-
χθεί συµφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν
υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιµότητας, µαζί µε τη δή-
λωση περί επίτευξης συµφωνίας αναδιάρθρωσης, η δια-
δικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθεί-
σα.

4. Η διαδικασία της περ. γ΄ της παρ. 3 ολοκληρώνεται
ως την 15η.7.2021 το αργότερο, ενώ η συµφωνία ανα-
διάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των
µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσεως αµφό-
τερων.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών
συνεισφοράς οφειλών, αποστέλλεται από τον χρηµατο-
δοτικό φορέα η πληροφόρηση για καθεµία από αυτές.
Για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να
ρυθµιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι µη εξυπηρετούµενες
οφειλές σε κάθε έναν από τους χρηµατοδοτικούς φο-
ρείς χωριστά. 

6. Στη συνέχεια, η πλατφόρµα ελέγχει την υπέρβαση
των ορίων σώρευσης που αναφέρονται στο άρθρο 71, ε-
πί τη βάσει της υποβαλλόµενης υπεύθυνης δήλωσης της
περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 68. Το συνολικό ύψος της
δηµόσιας συνεισφοράς που λαµβάνει κάθε αιτούσα επι-
χείρηση, προσαρµόζεται αναλογικά µε βάση το ύψος
των επιλέξιµων οφειλών, ώστε να µην οδηγεί σε υπέρβα-
ση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. 

7. Επιπλέον, διενεργείται απολογιστικός έλεγχος µε
βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν
χορηγηθεί βάσει του τµήµατος 3.1. του Προσωρινού
Πλαισίου, στο πληροφοριακό σύστηµα σώρευσης ενι-
σχύσεων ήσσονος σηµασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.

8. Για κάθε επιλέξιµη οφειλή, µία µόνο συνεισφορά
µπορεί να καταβληθεί, ακόµη και αν για την ίδια οφειλή
κατατεθούν περισσότερες από µία αιτήσεις από διαφο-
ρετικούς επιλέξιµους οφειλέτες.

9. Σε περίπτωση που σε επιλέξιµο οφειλέτη έχει ήδη
χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύµφωνα µε
τα άρθρα πέµπτο και έβδοµο της από 30.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), για τις οποίες ε-
γκρίνεται η συνεισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, µπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να
διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνει-
σφοράς είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς
µετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής.
Δύναται να χορηγηθεί επιπλέον επιµήκυνση της ήδη χο-
ρηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιµη οφειλή και µετά τη
διαπίστωση της επιλεξιµότητας της οφειλής. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η συνεισφορά δεν µπορεί να χορηγηθεί για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των οκτώ (8) µηνών από
την ηµεροµηνία της έγκρισης της συνεισφοράς.

Άρθρο 70
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 69, η έγκριση καταβολής της συνεισφοράς
γνωστοποιείται στα αρµόδια όργανα, προκειµένου να
εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της
συνεισφοράς δεν απαιτείται η προσκόµιση φορολογικής
ή ασφαλιστικής ενηµερότητας του οφειλέτη.

2. Η συνεισφορά του Δηµοσίου καταβάλλεται στους
ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασµούς εξυπηρέτησης
των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα. Η συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατά-
σχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύε-
ται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το
Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους ορ-
γανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσω-
πά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα. Οι λογαριασµοί πιστώνονται µόνο από το Δηµόσιο µε
το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται µόνο για την
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πίστωση του λογαριασµού του δανείου. Η καταβολή της
συνεισφοράς Δηµοσίου του γίνεται σε µηνιαία βάση. 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιµων ο-
φειλών για συνεισφορά του Δηµοσίου, πρέπει να έχει ο-
λοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 69 για το
σύνολο των οφειλών, προκειµένου να ξεκινήσει η κατα-
βολή της συνεισφοράς για κάθε επιλέξιµη οφειλή. 

4. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνει-
σφοράς του Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτι-
κούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµέ-
νου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων κατα-
βάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιµες και ότι οι δικαι-
ούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέµε-
νων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά
καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋπο-
θέσεις, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 73.

5. Η συνεισφορά του Δηµοσίου µπορεί να χρηµατοδο-
τείται από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ρυθ-
µίζεται η διαδικασία για τη χρηµατοδότηση και την κατα-
βολή της συνεισφοράς από το ΠΔΕ ή και από το ΕΣΠΑ.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η
διαδικασία πληρωµής της συνεισφοράς του Δηµοσίου,
το όργανο που είναι αρµόδιο να αποφασίζει, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη συνεισφορά
του Δηµοσίου.

Άρθρο 71
Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου - Σώρευση - 

Χρονικό διάστηµα καταβολής

1. Η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται στα κατά
περίπτωση αναφερόµενα ποσοστά, µε την επιφύλαξη
της µη υπέρβασης των ορίων που αναφέρονται στην
παρ. 2 και καταβάλλεται ως εξής:
α) Για τα δάνεια της υποπερ. εα΄ της περ. ε΄ της παρ.

4 του άρθρου 64:
αα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµερο-

µηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από
τον χρηµατοδοτικό φορέα, σύµφωνα µε την περ. α΄ ή
την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του
Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%) επί της µηνιαίας δόσης.
αβ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκα-
τό (80%) επί της µηνιαίας δόσης.
αγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις ε-
κατό (70%) επί της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δά-

νεια της περ. α) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των:
i) Εξακοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή, για τις

ατοµικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζοµένους.
ii) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή,

για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συνιστούν
πολύ µικρή επιχείρηση. 

iii) Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ανά επιλέξιµη
οφειλή, για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που

συνιστούν µικρή επιχείρηση.
iv) Πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επιλέξιµη ο-

φειλή, για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συ-
νιστούν µεσαία επιχείρηση.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. εβ΄ της περ. ε΄ της παρ.

4 του άρθρου 64:
βα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµερο-

µηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από
τον χρηµατοδοτικό φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δηµοσίου α-
νέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της
µηνιαίας δόσης.
ββ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις ε-
κατό (70%) επί της µηνιαίας δόσης.
βγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) επί της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δά-

νεια της περ. β΄ δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των:
i) Πεντακοσίων (500) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για ε-

λεύθερους επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που α-
σκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έ-
χουν εργαζοµένους.

ii) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά επιλέξιµη ο-
φειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συ-
νιστούν πολύ µικρή επιχείρηση.

iii) Δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ ανά
επιλέξιµη οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρή-
σεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρή-
σεων, που συνιστούν µικρή επιχείρηση.

iv) Σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ανά επιλέξιµη ο-
φειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που συ-
νιστούν µεσαία επιχείρηση.
γ) Για τα δάνεια της υποπερ. εγ΄ της περ. ε΄ της παρ.

4 του άρθρου 64:
γα) Για τους πρώτους τρεις (3) µήνες από την ηµερο-

µηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από
τον χρηµατοδοτικό φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δηµοσίου α-
νέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί της
µηνιαίας δόσης.
γβ) Για τους επόµενους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκα-
τό (40%) επί της µηνιαίας δόσης.
γγ) Για τους τελευταίους δύο (2) µήνες, η συνεισφορά

του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) επί της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δά-

νεια της περ. γ΄ δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των:
i) Τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή για ε-

λεύθερους επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που α-
σκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έ-
χουν εργαζοµένους.

ii) Δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ανά επιλέ-
ξιµη οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων,
που συνιστούν πολύ µικρές επιχειρήσεις.

iii) Επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ανά επι-
λέξιµη οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων,
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που συνιστούν µικρές επιχειρήσεις.
iv) Είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά επιλέξιµη

οφειλή για τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, που
συνιστούν µεσαίες επιχειρήσεις.

2. Το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς που
χορηγείται, δυνάµει του παρόντος, σε κάθε επιχείρηση,
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, µε την έννοια της περ.
ιθ΄ του άρθρου 65, δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστι-
κά το ποσό του ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων
(1.800.000) ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων,
συνυπολογιζοµένων όλων των ενισχύσεων που έχουν
χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση, δυνάµει του Τµήµα-
τος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου. Όλα τα αριθµητικά
στοιχεία που χρησιµοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλα-
δή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης. Ει-
δικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών
προϊόντων, το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφο-
ράς δεν δύναται να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο,
το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000)
ευρώ. Επίσης, ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της υδατο-
καλλιέργειας, το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνει-
σφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρη-
ση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο πρώτο εδάφιο, το
ποσό των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευ-
ρώ. Ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί δυνάµει του
Τµήµατος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και οι οποίες έ-
χουν επιστραφεί πριν από την 31η Δεκεµβρίου 2021, δεν
λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να προσδιοριστεί κατά
πόσο υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου.

3. Όταν µια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσό-
τερους του ενός τοµείς στους οποίους ισχύουν διαφορε-
τικά µέγιστα ποσά, σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ του ση-
µείου 22) και το στοιχείο α) του σηµείου 23 του Προσω-
ρινού Πλαισίου, διασφαλίζει, µε κατάλληλα µέσα, όπως
ο λογιστικός διαχωρισµός, ότι για καθεµία από τις δρα-
στηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και
δεν σηµειώνεται υπέρβαση του µέγιστου συνολικού πο-
σού ύψους ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων χιλιάδων
(1.800.000) ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση. Όταν µια επι-
χείρηση δραστηριοποιείται στους τοµείς της πρωτογε-
νούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και της αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας δεν πρέπει να σηµειώνεται υπέρ-
βαση του µέγιστου συνολικού ποσού ύψους διακοσίων
εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

4. Για δάνεια των οποίων η συµφωνηθείσα δόση δεν
είναι καταβλητέα σε µηνιαία βάση, η συνεισφορά του
Δηµοσίου καλύπτει οκτώ (8) µήνες από την έγκρισή της,
σύµφωνα µε το άρθρο 69 και καταβάλλεται κατά τον
χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από τον χρηµατοδοτικό
φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανά-
γεται σε µηνιαία βάση, έτσι ώστε να υπολογιστούν τα
ποσοστά και το ανώτατο ποσό της παρ. 1. Η συνεισφορά
του Δηµοσίου για τα δάνεια αυτά καταβάλλεται κατά τον
χρόνο που είναι απαιτητή η δόση, µπορεί να καλύπτει
περισσότερους µήνες και µπορεί να διαφοροποιείται κα-
τά τη διάρκεια της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για
τα δάνεια της παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου

κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δη-
µοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικο-
ποιηµένοι τόκοι, δεν υπερβαίνει τα κατά περίπτωση ορι-
ζόµενα όρια της παρ. 4 του άρθρου 64, όπου αυτά προ-
βλέπονται, ανά κατηγορία δανείων και ανά πιστωτή.

Άρθρο 72
Υποχρεώσεις οφειλέτη

1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρε-
ώσεις:
α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που

βαρύνει τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή που
πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική η-
µεροµηνία που έχει ορίσει ο χρηµατοδοτικός φορέας.
Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη εµπρόθεσµη καταβολή, η µη
καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µηνιαίας δόσης.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία απο-

δεικνύεται η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις α-
παραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δηµόσιο
κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αί-
τησής του.

2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνει-
σφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δό-
σεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που
είναι καταβλητέες, καθ’ όλην τη διάρκεια παρακολούθη-
σης, όπως καθορίζεται στην περ. β΄, µετά τη λήξη της ε-
πιδότησης. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη προσήκουσα κα-
ταβολή η µη καταβολή συνολικού ποσού ύψους µίας µη-
νιαίας δόσης. 

β) Το χρονικό διάστηµα της διάρκειας παρακολούθη-
σης ανά κατηγορία έχει ως εξής:
βα) Για τις οφειλές της υποπερ. εα΄ της περ. ε΄ της

παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολού-
θησης είναι έξι (6) µήνες.
ββ) Για τις οφειλές της υποπερ. εβ΄ της περ. ε΄ της

παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολού-
θησης είναι δώδεκα (12) µήνες. 
βγ) Για τις οφειλές της υποπερ. εγ΄ της περ. ε΄ της

παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό διάστηµα παρακολού-
θησης είναι δέκα οκτώ (18) µήνες.
βδ) Για τις οφειλές των οποίων η δόση δεν είναι σε µη-

νιαία βάση, σε οποιαδήποτε κατηγορία της περ. ε΄ της
παρ. 4 του άρθρου 64 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστη-
µα παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) µήνες.

3. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, ο οφειλέτης υ-
ποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πλη-
ροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίµη-
σης και αξιολόγησης του παρόντος προγράµµατος ενί-
σχυσης, στα αρµόδια όργανα. Όλα τα σχετικά δικαιολο-
γητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επι-
χείρηση σε ειδική µερίδα για δέκα (10) χρόνια από την η-
µεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη
διάθεση των αρµοδίων οργάνων του Δηµοσίου ή των αρ-
µοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζη-
τηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες δια-
τάξεις της εθνικής νοµοθεσίας δεν υποχρεούνται στη
διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα α-
νωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρού-
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νται υπό τη µορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρω-
τοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων,
περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µό-
νο σε ηλεκτρονική µορφή.

4. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης, ο οφειλέτης ε-
νηµερώνει το κοινό σχετικά µε τη στήριξη που έχει λάβει
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία: 
α) Παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρ-

χει, σύντοµη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαµβάνει τους στόχους
και τα αποτελέσµατά της και επισηµαίνει τη χρηµατοδο-
τική συνδροµή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον µία αφίσα µε πληροφό-

ρηση σχετικά µε το έργο, ελάχιστου µεγέθους Α3, που
περιλαµβάνει τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένω-
ση, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσο-
δος σε ένα κτίριο.

Άρθρο 73
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου 

και αναδροµική έκπτωση

Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ε-

γκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµό-
τητας.
β) Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νοµικού προσώ-

που ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου. 
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) δια-

δοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν
να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλά-
χιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπι-

στωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χο-
ρήγησης συνεισφοράς Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την

καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72. Αν ο δικαιούχος
δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο,
ο θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει την ηλεκτρονική
πλατφόρµα το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης
καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που
βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέ-
ρωση του προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επι-
στρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από
τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ε-
νηµερώσει το Δηµόσιο. 
στ) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του

οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 72.
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα

ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια ε-
πιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.
η) Σε περίπτωση που η ενίσχυση του παρόντος, που

χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων, µε-
τακυλίεται από αυτές, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρω-
τογενείς παραγωγούς, 
θ) Σε περίπτωση µη προσκόµισης των πιστοποιητικών

της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 68 το αργότερο µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. 

2. Στις περ. α΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄, η έκπτωση ε-

πέρχεται αναδροµικά και το ποσό της συνεισφοράς ανα-
ζητείται στο σύνολό του εντόκως, σύµφωνα µε τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στο άρθρο 74.

3. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβα-
σης των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 και 59, µη
οφειλόµενη σε υπαιτιότητα της αιτούσας, το ποσό της
δηµόσιας συνεισφοράς περικόπτεται αναλόγως, κατά
τρόπο ώστε να µην οδηγεί σε υπέρβαση των ως άνω ο-
ρίων και η διόρθωση του ποσού ανάγεται στην αρχική η-
µεροµηνία χορήγησης της δηµόσιας συνεισφοράς. Τυ-
χόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό δηµόσιας συνεισφο-
ράς ανακτάται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 74. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικο-
νοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να κα-
θορίζονται επιµέρους λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσας.

4. Στην περίπτωση συγχρηµατοδότησης εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανα-
κτήσεων, µε την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερου επιτοκίου
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 74.

Άρθρο 74
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - 
Αναδροµικότητα πληρωµών

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνει-
σφορά του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 73, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, τα
καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, κα-
ταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως,
από την ηµεροµηνία καταβολής τους και έως την επι-
στροφή τους µε επιτόκιο το µεγαλύτερο εκ των ακόλου-
θων: α) δύο τοις εκατό (2%) ή β) το επιτόκιο ανάκτησης
παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτό-
κιο όπως υπολογίζεται µε βάση την υπ’ αριθµ.
2008/C14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες βάσης. Αν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της περ. ζ΄ του άρθρου 73, επι-
στρέφονται εντόκως, από την ηµεροµηνία καταβολής
τους και έως τη την επιστροφή τους, µε επιτόκιο το µε-
γαλύτερο εκ των ακόλουθων: α) πέντε τοις εκατό (5%) ή
β) το επιτόκιο ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύ-
σεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο όπως υπολογίζεται µε βά-
ση την υπ’ αρ. 2008/C 14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες βά-
σης. Για την ανάκτηση των ποσών εφαρµόζονται όσα
προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν.
4520/2018 (Α΄ 30). Σε περίπτωση µη οικειοθελούς επι-
στροφής τους, τα ποσά αυτά αναζητούνται σύµφωνα µε
το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

2. Ειδικά στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 73,
τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό δηµόσιας συνει-
σφοράς ποσού ανακτάται µε βάση το επιτόκιο ανάκτη-
σης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό ε-
πιτόκιο, όπως υπολογίζεται µε βάση την 
υπ’ αρ. 2008/C 14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής της 19ης.1.2008, πλέον 100 µονάδες βάσης. 
3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προ-

βλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτω-
ση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή από-
κρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, µε σκοπό την
υπαγωγή του στον παρόντα, ενώ δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 74, καθώς και τον προσπορι-
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σµό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά Δηµοσί-
ου, εφαρµόζεται το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν α-
ναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέµπονται
στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχό-
µενων ποινικών ευθυνών.

Άρθρο 75
Παροχή στοιχείων

Το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της Φορολογικής
Διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κα-
θώς και οι χρηµατοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα του άρθρου 67 όλα τα στοιχεία του
παρόντος κεφαλαίου, από τα οποία προκύπτουν η επιλε-
ξιµότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνει-
σφοράς οφειλές.

Άρθρο 76
Διενέργεια ελέγχων

Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δη-
µοσίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθη-
σης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 72, τα δεδοµένα της αίτησής του, από
τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά του και η τήρηση
των υποχρεώσεών του, µπορούν να διαβιβάζονται σε αρ-
µόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να
διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά µε την τήρηση των
προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του
παρόντος.

Άρθρο 77
Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει του Προσω-
ρινού Πλαισίου στο πλαίσιο του παρόντος, αναρτώνται
από την αρµόδια υπηρεσία στην εφαρµογή της ΕΕ για τη
διαφάνεια «Transparency Award Module» (ΤΑΜ), εντός
ενός (1) έτους από τη χορήγησή τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο σηµείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου και
στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκµαίρεται η συναίνεση
του οφειλέτη για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων για
την ενίσχυση που έλαβε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 78
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης 

και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις για την
παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης αξιογράφων
σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς 

1.α) Από την 1η.4.2021 και µέχρι τις 30.4.2021, για
τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των
επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριό-
τητά τους κατ’ εφαρµογήν κανονιστικών πράξεων της
Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδηµία
του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσµίες
λήξης, εµφάνισης και πληρωµής οφειλόµενων από αυ-

τές αξιογράφων κατά τριάντα (30) ηµέρες από την ανα-
γραφόµενη ηµεροµηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως
πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρµογή του παρόντος
θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν µειω-
µένο κύκλο εργασιών κατά το διάστηµα Οκτωβρίου - Δε-
κεµβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό µεγαλύτερο του
σαράντα τοις εκατό (40%) σε σχέση µε τον κύκλο εργα-
σιών του αντίστοιχου διαστήµατος του έτους 2019. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγη-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίζονται οι Κ.Α.Δ.
των επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας. Με όµοια απόφαση δύναται να µεταβάλ-
λεται το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και να τροποποιείται το χρονικό διάστηµα που λαµβάνε-
ται υπόψη για τη µείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότε-
ρα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν µετά την
1η.1.2020, προκειµένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρ-
µογής της παρούσας, αρκεί να δραστηριοποιούνται µε
Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαµ-
βάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου, µη συνυπο-
λογιζοµένου του κύκλου εργασιών τους. 
β) Τα οριζόµενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές,

τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα ο-
ποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον
έλκει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδό-
τες ή αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµα-
τα που λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορ-
φή, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδα-
πών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρή-
µατος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκα-
ταστηµάτων και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρω-
µών και ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύ-
ουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλά-
δα, εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη
της συµπερίληψης των συγκεκριµένων Κ.Α.Δ. στις πλητ-
τόµενες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της
περ. α΄ ή εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την επο-
µένη της δηµοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδα-
φίου της περ. α΄. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των α-
ξιογράφων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, πραγ-
µατοποιείται µέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του συστήµατος
πληρωµών της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε
σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµογής της παρούσας και ι-
δίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύ-
µατα, προκειµένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόµενη
στην περ. α΄ αναστολή των προθεσµιών. Για τον σκοπό
εφαρµογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνα-
νται να λαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία από τη Φο-
ρολογική Διοίκηση.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων
στην περ. β΄, για τα οποία εφαρµόζεται το παρόν, και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
(Α΄ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 1
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του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυ-
ναµία πληρωµής από την πληρώτρια τράπεζα έως την η-
µεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδα-
φίου της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος, δεν καταχω-
ρίζονται σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφο-
ράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηµατο-
δοτικά ιδρύµατα, ή από φορείς που λειτουργούν νόµιµα
χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός ε-
ξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για
τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της πα-
ρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λή-
ψη πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων ανα-
γκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εξήντα (60) η-
µέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

2.α) Παρατείνονται µέχρι και την 31η.7.2021 οι προθε-
σµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-
κά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν
ή έληξαν από 1η.3.2021 έως 31η.3.2021, καθώς και οι
προθεσµίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βε-
βαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εµπρόθε-
σµης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµε-
ροµηνία υποβολής την 31η.3.2021 και την 30η.4.2021
για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδο-
ση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση της
παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που α-
ναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, εί-
ναι µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου
µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προη-
γούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται
είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί
σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθε-
σµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από
τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υ-
ποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Από την εφαρµογή της πα-
ρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ.
των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση
του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρί-
σης από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάµει της υπό στοιχεία
Α.1269/14.12.2020 (Β΄ 5503) κοινής απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορί-
ζονται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για
την εφαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής
ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους
φορολογουµένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ.
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην απόφαση
της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων
που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.
1, είναι µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του
µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως
προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολο-
γίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έχουν πε-
ριληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή
εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώ-
σεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους,
αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν κα-

τά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευερ-
γέτηµα της µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυ-
τούς αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν ε-
ντός εξήντα (60) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη
τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής
από την πληρώτρια τράπεζα από 1.4.2021 έως την
30η.4.2021. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και κα-
ταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπε-
ριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν απο-
δεδειγµένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρµογή της πα-
ρούσας εξαιρούνται κοµιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ.
των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση
του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρί-
σης από την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάµει της υπό στοιχεία
Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών. Για την ε-
φαρµογή της παρούσας οι κοµιστές των αξιογράφων
λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοί-
κηση, σχετικά µε τον µέσο µηνιαίο κύκλο συναλλαγών
τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χο-
ρηγήσει εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πι-
στωτικά ιδρύµατα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο
και τον δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την α-
πευθείας πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο
στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία
λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό
ζήτηµα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή της παρούσας.

4.α) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών
της περ. α΄ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β΄
της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), οι
οποίες παρατάθηκαν κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες,
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021
(Α΄ 17), παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ηµέ-
ρες. 
β) Οι προθεσµίες των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών

της περ. α΄ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 παρατείνονται
κατά επιπλέον τριάντα (30) ηµέρες. 
γ) Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής

των περ. α΄ και β΄, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και κατα-
χωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπερι-
φοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγ-
µένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορ-
ρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διατα-
γής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων
ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, ανα-
στέλλονται κατά εξήντα (60) ηµέρες από τη σφράγιση ή
τη λήξη τους. 
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Άρθρο 79
Aπαλλαγή συγκεκριµένων αγαθών και υπηρεσιών από
τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων του

Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης - 
Προσθήκη περ. ιθ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 

του Κώδικα Φ.Π.Α.

Μετά την περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδι-
κα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται περ. ιθ΄ ως ε-
ξής:

«ιθ) Η παράδοση αγαθών και η συνδεόµενη µε αυτά
παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισµό Μετανά-
στευσης (ΔΟΜ), καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών από τον οργανισµό και η συνδεόµενη
µε αυτά παροχή υπηρεσιών προς αυτόν, µε σκοπό τα
αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες να διατεθούν περαιτέρω
άνευ ανταλλάγµατος προς το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α.,
τα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σε δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας
φροντίδας ή δοµές δηµόσιας υγείας, καθώς και την Ανώ-
νυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων που χρηµατοδοτού-
νται αποκλειστικά µέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Έ-
κτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument - ESI),
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πο-
λιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή
προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19.»

Άρθρο 80
Παράταση προθεσµιών έκδοσης συµψηφιστικών 

χρηµατικών ενταλµάτων και διενέργειας 
των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών 

του ν. 4270/2014

Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες: 
α) για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλ-

µάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσε-
ων, σύµφωνα µε την περ. ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 και
την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών
εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε.,
που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2020
στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 161 του ν. 4270/2014 και 
β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών

εγγραφών για την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού
προϋπολογισµού, ήτοι προκαταβολές κατά το άρθρο 114
του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµοσίου χρέους κατά
την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2020 µε την έκδοση
συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον Κρατικό
Προϋπολογισµό. 

Άρθρο 81
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την 

κατ’ εξαίρεση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης 
καζίνο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον ν. 4512/2018

Μετά το άρθρο 369 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προστίθε-
ται άρθρο 369Α το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 369Α
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρε-

ση µεταφορά υφιστάµενης επιχείρησης καζίνο

1. Η µεταφορά επιχείρησης καζίνο απαγορεύεται. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται, για λόγους δηµοσίου συµφέρο-
ντος, η µεταφορά επιχείρησης καζίνο, η οποία λειτουρ-
γεί τουλάχιστον επί δεκαετία και έχει αδειοδοτηθεί µε ο-
ποιοδήποτε καθεστώς για συγκεκριµένη θέση ή περιοχή
είτε ως αυτοτελής δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών
τυχερών παιγνίων είτε µαζί µε υπηρεσίες ξενοδοχείου,
εστίασης, µαρίνας, αναψυχής ή άλλες, σε άλλη θέση α-
πό εκείνη για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια καζίνο
και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου νοµού ή, σε περί-
πτωση νησιωτικών νοµών, εντός της ίδιας νήσου, µε υ-
ποχρεωτική µεταφορά του συνόλου των δραστηριοτή-
των της και υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνονται υπόψη
υφιστάµενα δικαιώµατα αποκλειστικής λειτουργίας καζί-
νο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέ-
σεις: 
α) αδυναµία απρόσκοπτης και βιώσιµης συνέχισης της

λειτουργίας του καζίνο στην υφιστάµενη θέση, κατά
τρόπο ώστε αυτό να επιτελεί αποτελεσµατικά τον ρόλο
του ως µέρος του νόµιµου δικτύου παροχής υπηρεσιών
τυχερών παιγνίων και παράγοντα διασφάλισης τόσο του
οικονοµικού συµφέροντος του Δηµοσίου όσο και των
λοιπών πτυχών του δηµοσίου συµφέροντος, όπως, εν-
δεικτικά, της προαγωγής της ανάπτυξης, της διατήρησης
των θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικής λειτουργίας
των αγορών τυχερών παιγνίων και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της χωροταξίας, 
β) δηµιουργία αυξηµένων, µετρήσιµων πλεονεκτηµά-

των για το δηµόσιο συµφέρον από τη µεταφορά του κα-
ζίνο σε άλλη περιοχή εντός του ίδιου νοµού ή, σε περί-
πτωση νησιωτικών νοµών, εντός της ίδιας νήσου, όπως,
ιδίως η προσέλκυση παικτών στο νόµιµο δίκτυο διεξαγω-
γής των τυχερών παιγνίων, η βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας της νόµιµης αγοράς των τυχερών παιγνίων,
τα άµεσα και έµµεσα οικονοµικά οφέλη για το Δηµόσιο,
η διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, τα περι-
βαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδοµικά ή άλλα οφέλη,
και
γ) ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από τη σκο-

πιά του δηµοσίου συµφέροντος, της διαδικασίας µετε-
γκατάστασης αντί της διακοπής της λειτουργίας του κα-
ζίνο στην υφιστάµενη θέση και της εν συνεχεία διενέρ-
γειας διαγωνιστικής διαδικασίας για εγκατάσταση και
λειτουργία καζίνο σε άλλη θέση όπως, ιδίως, η αποφυγή
του κόστους της πρόωρης διακοπής της λειτουργίας του
καζίνο στην υφιστάµενη θέση, τα οικονοµικά και άλλα
πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για το Δηµόσιο και το
γενικό συµφέρον από την αδιάλειπτη συνέχιση της λει-
τουργίας του καζίνο µέσω της µεταφοράς στη νέα θέση,
ο προσδοκώµενος χρόνος ολοκλήρωσης των απαιτούµε-
νων διαδικασιών και ενεργειών, το συγκριτικό κόστος α-
βεβαιότητας αναφορικά µε την επιτυχή ή µη έκβαση της
διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 361 για τη χορή-
γηση νέας άδειας καζίνο σε άλλη θέση στον ίδιο νοµό ή
νήσο και το συγκριτικό κόστος αβεβαιότητας σχετικά µε
τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στη σχε-
τική αγορά τυχερών παιγνίων. 
Η µεταφορά εγκρίνεται ύστερα από τεκµηρίωση της
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συνδροµής των ως άνω λόγων, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία των επόµενων παραγράφων. 

2. Οι επιχειρήσεις καζίνο, που θεωρούν επιβεβληµένη
τη µεταφορά τους κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν αίτηση
στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που
συνοδεύεται από φάκελο τεκµηρίωσης της συνδροµής
των προϋποθέσεων της παρ. 1. Ο φάκελος τεκµηρίωσης
περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

(α) πλήρες σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία
του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας, στο
οποίο περιλαµβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ε-
πένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνο, σε
συνδυασµό µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους προ-
βλεπόµενους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργά-
νωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, οι λοιπές δραστη-
ριότητες, πέραν της παροχής υπηρεσιών τυχερών παι-
γνίων, που µεταφέρονται ή προβλέπεται να οργανωθούν
στη νέα θέση, τα λοιπά θέµατα υλοποίησης της επένδυ-
σης, άλλα συναφή µε τα παραπάνω θέµατα, καθώς και
θέµατα που συνδέονται µε την εξυπηρέτηση του δηµοσί-
ου συµφέροντος και την προστασία των παικτών και του
κοινωνικού συνόλου από τις βλαπτικές συνέπειες που έ-
χει η συστηµατική ενασχόληση µε τα τυχερά παίγνια, 

(β) δύο (2) ανεξάρτητες µελέτες, από ορκωτούς ελε-
γκτές ή άλλους φορείς εγνωσµένου κύρους, µε τις οποί-
ες τεκµηριώνονται και τρόπο διεξοδικό και µετρήσιµο,
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης:
αα. η αδυναµία απρόσκοπτης, βιώσιµης και επωφε-

λούς για το δηµόσιο συµφέρον συνέχισης της λειτουρ-
γίας του καζίνο στην υφιστάµενη θέση, 
ββ. τα συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα από τη µεταφορά

του καζίνο και των λοιπών δραστηριοτήτων σε συγκεκρι-
µένη οικιστική ενότητα ή θέση εντός του ίδιου νοµού ή
νήσου, 
γγ. τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της διαδικασίας µε-

ταφοράς αντί της διακοπής της λειτουργίας του καζίνο
στην υφιστάµενη θέση και της διενέργειας διαγωνιστι-
κής διαδικασίας του άρθρου 361 για τη χορήγηση νέας
άδειας καζίνο σε άλλη θέση στον ίδιο νοµό ή νήσο, 
δδ. η υπεραξία που η επιχείρηση καζίνο αποκτά λόγω

της µεταφοράς στη νέα θέση,
(γ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επέν-

δυσης, µεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του καζίνο
και των λοιπών δραστηριοτήτων που µεταφέρονται στη
νέα θέση, 

(δ) τις πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησης της νέ-
ας επένδυσης, 

(ε) αναλυτική επιµέτρηση του κόστους της νέας επέν-
δυσης, 

(στ) αναλυτική εκτίµηση του άµεσου και έµµεσου δη-
µοσιονοµικού οφέλους, που προκύπτει από τη νέα επέν-
δυση, του κοινωνικού κόστους και οφέλους που αυτή συ-
νεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν
για την εθνική οικονοµία, 

(ζ) περιγραφή των υφιστάµενων θέσεων εργασίας  και
αυτών που θα προστεθούν, ανά ειδικότητα και επιµέρους
επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

(η) ανάλυση κινδύνων που µπορούν να επηρεάσουν
την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης, 

(θ) κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο, που κρί-
νεται σκόπιµο να υποβληθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη διαµόρ-
φωση της κρίσης της, όπως βεβαίωση ότι έχει γίνει έ-
γκαιρη ενηµέρωση των εργαζοµένων για τη µεταφορά
της επιχείρησης. 

3. Το αίτηµα, συνοδευόµενο από τον φάκελο τεκµη-
ρίωσης, εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατά απόλυτη προ-
τεραιότητα. Για την αξιολόγηση αυτή, η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται
να ζητεί την άµεση συνδροµή και γνώµη έως τεσσάρων
(4) ανεξάρτητων εξωτερικών συµβούλων, µε εγνωσµένο
υπόβαθρο και εµπειρία στα πεδία της νοµικής, της οικο-
νοµικής ή άλλης συναφούς επιστήµης, σύµφωνα µε τη
διαδικασία και εντός των ορίων που προβλέπονται στην
παρ.14 του άρθρου 361. Εφόσον στοιχειοθετείται η συν-
δροµή των εξαιρετικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος
της παρ. 1, η Ε.Ε.Ε.Π. εισηγείται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή του αιτήµα-
τος την κατ’ εξαίρεση µεταφορά του καζίνο σε άλλη οικι-
στική ενότητα ή συγκεκριµένη θέση εντός του ίδιου νο-
µού ή νήσου, λαµβάνοντας υπόψη υφιστάµενα δικαιώµα-
τα αποκλειστικής λειτουργίας καζίνο. Η εισήγηση της
Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται µαζί µε τον φάκελο τεκµηρίωσης
και τις γνώµες των ανεξάρτητων συµβούλων στον Υ-
πουργό Οικονοµικών. 

4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εγκρίνεται η κατ’ εξαίρεση µεταφορά του καζί-
νο και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισµοί και
προϋποθέσεις για την πραγµατοποίησή της, όπως ιδίως: 

(α) Το αντάλλαγµα για τη µεταφορά στη νέα θέση, που
καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο από τον κάτοχο
της άδειας, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το ύψος της
υπεραξίας που η επιχείρηση αποκτά λόγω της µεταφο-
ράς στη νέα θέση, όπως αυτή τεκµηριώνεται και αξιολο-
γείται κατά τη διαδικασία των παρ. 2 και 3. 

(β) Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, η οποία περιλαµ-
βάνει υποχρεωτικά έργα ανάπτυξης µε λειτουργίες πολι-
τισµού, διασκέδασης, εστίασης, τουρισµού και αναψυ-
χής, καθώς και κάθε έργο το οποίο συνδέεται µε την
πραγµατοποίηση της µεταφοράς, χωρίς να περιορίζεται
στις άµεσες δαπάνες για την κατασκευή και εγκατάστα-
ση του καζίνο. 

(γ) Οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησης της νέας
επένδυσης. 

(δ) Η υποχρέωση του κατόχου της άδειας να διατηρή-
σει τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας και να δηµιουργή-
σει νέες που δεν µπορεί να υπολείπονται σε ποσοστό εί-
κοσι πέντε τοις εκατό (25%) των θέσεων εργασίας που
προβλέπονται στην αρχική άδεια, καθώς και να διατηρή-
σει τις θέσεις αυτές για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5)
ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέ-
ση. Τα µέτρα που θα λάβει ο εργοδότης για τη µετακίνη-
ση του υφιστάµενου προσωπικού του στον νέο τόπο ερ-
γασίας, εφόσον κρίνονται αναγκαία, ώστε να µην υπάρ-
ξει βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Σε περίπτω-
ση που ο εργαζόµενος θεωρήσει τη µεταφορά της επι-
χείρησης ως βλαπτική µεταβολή των όρων της ατοµικής
του σύµβασης εργασίας, και δεν µπορεί εξ αυτού του λό-
γου να συνεχίσει την παροχή της εργασίας του, δικαιού-
ται να λάβει τη νόµιµη αποζηµίωση, ώστε να λυθεί η σύµ-
βαση εργασίας.

(ε) Οι όροι και προϋποθέσεις για την υποδοχή του κα-
ζίνο στη νέα του θέση, από πλευράς δηµόσιας εποπτείας
των τυχερών παιγνίων, όπως ιδίως, τυχόν αντισταθµιστι-
κά οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο Δηµόσιο, πρό-
γραµµα αποκατάστασης της προηγούµενης θέσης του
καζίνο και ανάπτυξη προγραµµάτων εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε
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(5) ετών από τη µεταφορά. 
(στ) Οι τυχόν ειδικότερες υποχρεώσεις που αναλαµβά-

νει ο κάτοχος της άδειας ή/και οι µέτοχοί του για τη µε-
ταφορά στη νέα θέση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν υ-
ποχρεώσεων µε τη µορφή αντισταθµιστικών οφελών βά-
σει της υφιστάµενης άδειας, καθώς και ο τρόπος και οι
απαιτούµενες διαδικασίες για τον έλεγχο τήρησης των
υποχρεώσεων αυτών από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από κάθε άλλη
δηµόσια αρχή ή φορέα. 

(ζ) Οι κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ α-
νάλογη εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε περίπτωση µη τήρησης των ό-
ρων µεταφοράς και οι εν γένει συνέπειες  από τη µη τή-
ρηση αυτήν. 

(η) Η διαδικασία, καθώς και οι υποχρεώσεις της
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής ή φο-
ρέα για την ολοκλήρωση της µεταφοράς κατά τρόπο που
διασφαλίζει την αδιάλειπτη προσωρινή λειτουργία της ε-
πιχείρησης καζίνο στην υφιστάµενη θέση και, ακολού-
θως, στην οριστική νέα θέση, µε µεταφορά της τεχνο-
γνωσίας και του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται
στο µέγιστο επίπεδο η διοχέτευση του στοιχηµατισµού
σε νόµιµα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, η συνακόλουθη
περιστολή των αρνητικών κοινωνικών, οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών συνεπειών από τη διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων σε µη ελεγχόµενα δίκτυα, καθώς και η αύξηση
των εσόδων του Δηµοσίου από την αύξηση των εσόδων
των επιχειρήσεων καζίνο. 

(θ) Κάθε άλλο µέτρο, όρος, υποχρέωση ή περιορισµός
που απαιτείται για την επίτευξη της µεταφοράς. 
Το προεδρικό διάταγµα υποβάλλεται προς υποχρεωτι-

κή επεξεργασία από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ακό-
µη και κατά τις ατοµικού χαρακτήρα ρυθµίσεις του. 

5. Με το διάταγµα της παρ. 4 µπορεί να υπεξουσιοδο-
τείται η Ε.Ε.Ε.Π. ή άλλα όργανα της διοίκησης για ρύθµι-
ση κάθε ζητήµατος ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτοµερει-
ακού χαρακτήρα και να ανατίθεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η έκδο-
ση ατοµικών διοικητικών πράξεων για την ολοκλήρωση
της µεταφοράς και την έναρξη της λειτουργίας του καζί-
νο στη νέα θέση του, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία
µεταφοράς. 

6. Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος της παρ. 4,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς τη τή-
ρηση άλλης διαδικασίας, η πραγµατοποιούµενη επένδυ-
ση δύναται να κάνει χρήση της ταχείας αδειοδότησης
του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) µέσω της Γενι-
κής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειµένου οι ανα-
γκαίες άδειες και εγκρίσεις να εκδίδονται κατά απόλυτη
χρονική προτεραιότητα και σύµφωνα µε την στο άρθρο
αυτό προβλεπόµενη διαδικασία.

7. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα και εφόσον τηρού-
νται οι προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
είναι δυνατό να εγκρίνεται ταυτόχρονα Ειδικό Πολεοδο-
µικό Σχέδιο (ΕΠΣ), Πολεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής
(ΠΣΕ), οι τυχόν αναγκαίες Πράξεις Εφαρµογής, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο εργαλείο για τη χωροθέτηση
του καζίνο στη νέα του θέση, σύµφωνα µε τον
ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η ειδικότερη χρήση καζίνο καθο-
ρίζεται υπό την αίρεση πραγµατοποίησης της µεταφο-
ράς και χορήγησης της άδειας καζίνο στη νέα θέση. 

8. Ειδικά για τη µεταφορά της υφιστάµενης επιχείρη-
σης καζίνο µε την επωνυµία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας
Α.Ε.» (ΕΚΠΑ Α.Ε.), από την Πάρνηθα σε άλλη θέση ε-

ντός της Περιφέρειας Αττικής, ισχύουν, επιπροσθέτως,
τα ακόλουθα: 

(α) Η µεταφορά συντελείται µε γνώµονα τη βέλτιστη
λειτουργία του νόµιµου δικτύου παροχής υπηρεσιών τυ-
χερών παιγνίων εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδι-
κότερα, εντός των διαδηµοτικών κέντρων ευρείας ακτι-
νοβολίας ή των αναπτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνι-
κής εµβέλειας ή των πόλων εθνικής και µητροπολιτικής
εµβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και
11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εκτός των περιοχών που υ-
πάγονται στα µητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά,
στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτι-
κής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, ό-
πως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, σε α-
κίνητο που έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου,
όπως ορίζεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής
(ΡΣΑ) του ν. 4277/2014. Η χρήση καζίνο πρέπει να συν-
δυάζεται µε τις υφιστάµενες εγκατεστηµένες λειτουρ-
γίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της
πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει µέρος πόλου ε-
µπορικών - επιχειρηµατικών - τουριστικών δραστηριοτή-
των. 

(β) Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος µεταφοράς, µε
το προεδρικό διάταγµα της παρ. 4, καθορίζονται επιπλέ-
ον τα ακόλουθα: 
αα. Ο αριθµός των νέων θέσεων εργασίας που δηµι-

ουργούνται µε βιώσιµο τρόπο για τουλάχιστον πέντε (5)
έτη από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στην νέα θέ-
ση, ο οποίος δεν µπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων
(300). 
ββ. Το αντάλλαγµα για τη µεταφορά στη νέα θέση,

που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο από την ΕΚΠΑ
Α.Ε., διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι το ποσοστό
της ΕΤΑΔ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ Α.Ε.
δεν θα µειωθεί κάτω του ποσοστού σαράντα οκτώ κόµµα
εννέα τοις εκατό (48.9%). 
γγ. Οι αναγκαίες εργασίες και επενδύσεις για την απο-

κατάσταση και αναβάθµιση του τοπίου και του περιβάλ-
λοντος στην Πάρνηθα, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν
µε δαπάνες της ΕΚΠΑ Α.Ε. µετά τη µεταφορά, κατόπιν
χορήγησης των προβλεπόµενων αδειών. Ειδικότερα, η
ΕΚΠΑ Α.Ε. αναλαµβάνει την άµεση αποκατάσταση του
τοπίου και του περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυµό Πάρ-
νηθας, εντός των ορίων της έκτασης των ενενήντα χι-
λιάδων τετραγωνικών µέτρων (90.000 τ.µ.) που περιγρά-
φεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3139/2003 (Α΄ 100), όπου βρίσκονται οι εγκαταστά-
σεις του συγκροτήµατος καζίνο - ξενοδοχείου «Μον
Παρνές», τηρουµένων των νοµοθετικών και κανονιστι-
κών διατάξεων για την προστασία του φυσικού και πολι-
τιστικού - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η αποκατά-
σταση θα γίνει βάσει µελέτης που θα εκπονήσει η ΕΚΠΑ
Α.Ε. και θα εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη των
αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. 
δδ. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις της ΕΚΠΑ Α.Ε. για την

ολοκλήρωση της αναβάθµισης και του εκσυγχρονισµού
του χαρακτηρισθέντος ως νεότερου µνηµείου «Πύργου
Μυλωνά» του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «Μον
Παρνές», εντός τριετίας από την έναρξη λειτουργίας
του καζίνο στη νέα θέση. 
εε. Το ελάχιστο ποσό που θα διαθέσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. υ-

πέρ των αρµόδιων φορέων ΕΤΑΔ Α.Ε. και Φορέας Δια-

35



χείρισης Δρυµού για τη συντήρηση και λειτουργία των ε-
γκαταστάσεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προ-
στασία του Εθνικού Δρυµού και τη συντήρηση του οδι-
κού δικτύου, το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται του ε-
νός και ηµίσεος (1,5) εκατοµµυρίου ευρώ ετησίως από
τα κέρδη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συµµε-
τοχής του Ελληνικού Δηµοσίου σε αυτά, για χρονικό
διάστηµα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας
του καζίνο στη νέα θέση. Από το ίδιο χρονικό σηµείο κα-
ταργούνται η περ. β΄ της παρ. 3 και η περ. β΄ της παρ. 5
του άρθρου 3 του ν. 3139/2003. 
στστ. Οι αναγκαίοι όροι τακτοποίησης των συναλλα-

κτικών σχέσεων µε την ΕΤΑΔ Α.Ε. και το Ελληνικό Δη-
µόσιο, ιδίως δε η άνευ ανταλλάγµατος επιστροφή κατά
κυριότητα στην ΕΤΑΔ Α.Ε. των ακινήτων στην Πάρνηθα,
τα οποία είχαν εισφερθεί στην ΕΚΠΑ Α.Ε. βάσει του
ν. 3139/2003, ή άλλες τυχόν αξιώσεις δυνάµει ή στο
πλαίσιο της από 15.11.2002 «Σύµβασης Μεταβίβασης
Μετοχών, παραχώρησης της διοίκησης της «Ελληνικό
Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και διαχείρισης της επιχείρησης
καζίνο και ξενοδοχείων». 

9. (α) Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62),
ως προς την απαγόρευση µεταφοράς καζίνο, καταργεί-
ται. 

(β) Τα άρθρα 6 έως 10 του ν. 4499/2017 (Α΄ 176) για
την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» καταργούνται. Α-
πό την κατάργηση της παρούσας δεν επηρεάζεται η δια-
δικασία έγκρισης Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΕΠΣ)
και Πολεοδοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (ΠΣΕ), η οποία
εκκρεµεί µετά από αίτηµα της ΕΚΠΑ Α.Ε. και η οποία συ-
νεχίζεται, σύµφωνα µε τις γενικές προβλέψεις του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241).»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 82
Ειδικές δικονοµικές ρυθµίσεις για το Συµβούλιο 

της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια

1. Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Απριλίου 2021
έως και τις 31 Μαΐου 2021 κατά την εκδίκαση των υπο-
θέσεων:
α) στο Συµβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν,

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

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

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

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

Άρθρο 83
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών 

δικαστηρίων και της διαδικασίας 
της αναγκαστικής εκτέλεσης 

1. α) Το χρονικό διάστηµα από τις 7.11.2020 έως και
την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προ-
σωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της χώρας, δυνάµει της κοινής υ-
πουργικής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν υ-
πολογίζεται στις νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για
τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, κα-
θώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων,
συµβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασµού,
υποθηκοφυλακείων, κτηµατολογικών γραφείων και άλ-
λων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσµίες παρα-
γραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρο-
νικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσµίες
αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπεται
για να συµπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόµενη από τον
νόµο προθεσµία. Οι προθεσµίες που ανεστάλησαν κατά
τα προηγούµενα εδάφια, δεν συµπληρώνονται, εάν δεν
παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ηµέρες από την προβλε-
πόµενη λήξη τους. 
β) Τα χρονικά διαστήµατα ολικής αναστολής λειτουρ-

γίας κατά τόπους δικαστικών σχηµατισµών, δυνάµει των
κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη
λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID - 19  και αφορούν το χρονικό διάστηµα από τις
16.10.2020 έως και την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής
του µέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας
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των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υ-
πολογίζονται στις προθεσµίες των άρθρων 215, 237 και
238 ΚΠολΔ, καθώς και στις προθεσµίες που ορίζονται
στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄ 109), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τον ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

γ) Τα χρονικά διαστήµατα τυχόν ολικής αναστολής
λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηµατισµών, δυ-
νάµει των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν  για τη λήψη έκτακτων µέτρων προστα-
σίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19  και αφορούν το
χρονικό διάστηµα από την 1η.12.2020 έως και την ηµε-
ροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των ει-
σαγγελιών της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθε-
σµίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ,
4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).
δ) Το χρονικό διάστηµα από την 1η.12.2020 έως την η-

µεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προσωρι-
νής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσµίες
που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως
παρατάθηκαν µε το άρθρο 62 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), ό-
που υπήρξαν ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα αναστολής
προθεσµιών και ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τό-
πους δικαστικών σχηµατισµών συνεπεία των αποφάσε-
ων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων µέτρων προ-
στασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέ-
ρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι προθεσµίες
αυτές δεν συµπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέ-
ον δεκαπέντε (15) ηµέρες. Οι προθεσµίες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι οποίες έληγαν
στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, δεν συµπληρώ-
νονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον πέντε (5) ηµέρες.
ε) Το χρονικό διάστηµα από τις 18.1.2021 έως την ηµε-

ροµηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών της χώρας υπολογίζεται στις νόµιµες και δικαστι-
κές προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 68 επ. του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246), κατά το οποίο επιτρέπονται και οι
οριζόµενες στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 διαδικα-
στικές πράξεις και ενέργειες, µε την εξαίρεση τυχόν εν-
διάµεσων χρονικών διαστηµάτων κατά τόπους ολικής α-
ναστολής, συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόµενες στο άρθρο
14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) διαδικαστικές πράξεις και
ενέργειες, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο αυτές
επιτρέπονταν συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστι-
κών πράξεων. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ε-
ξαιρείται η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 69 του
ν. 4307/2014 για την οποία ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 9 του ν. 4783/2021 (Α΄ 38). 

2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδή-
ποτε βαθµού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικα-
σίας µαταιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουρ-
γίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων µέτρων προ-
στασίας της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κο-
ρωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη
του προέδρου του τµήµατος ή του προϊσταµένου του δι-
καστηρίου, νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατή-
ριο στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγγραφή της
υπόθεσης 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
Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους τη νέα δικάσιµο µε το οικείο πινάκιο ή έκθεµα. Με
πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστο-
ποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µη-
νύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών
δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικα-
σίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ
στον πρώτο και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο Πά-
γο, στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόεδρος
του τµήµατος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέµει
χρονικά, εντός της αυτής ηµέρας, τις εγγεγραµµένες
στο πινάκιο ή έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός αυ-
τός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα γνωστοποιείται ακο-
λούθως, 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, ήτοι χωρίς κα-
ταβολή µεγαροσήµου και τέλους αναβολής 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.

4. 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.

5. 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 ΚΠολΔ, όπως αυτή συµπληρώνεται µε τα επόµενα ε-
δάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ενώ-
πιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέ-
σως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος
ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει ηλε-
κτρονικά 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
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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. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου
µπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των
ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηµα-
τολογίου και ασφαλιστικών µέτρων, εφαρµοζοµένων κα-
τά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.

6. Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δια-
δικασίας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις
εκκρεµείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν ε-
φέσεις κατά ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κα-
τά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιµο,
που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και
οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει στο χρονικό διά-
στηµα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δι-
καστηρίων της χώρας, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέ-
σει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις µε τα σχετικά απο-
δεικτικά τους µέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετι-
κές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιµο µετά
την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προ-
σωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της χώρας, αναβάλλονται αυτεπαγ-
γέλτως και µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµ-
βουλίου ή του προέδρου τµήµατος ορίζεται οίκοθεν ηµέ-
ρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύ-
ντοµη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο
οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρο-
νικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει
ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των
διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δι-
κάσιµος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικη-
γορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υπο-
θε�σεις µε δια�δικο το Ελληνικο� Δηµο�σιο, ο γραµµατε�ας
του δικαστηρι�ου γνωστοποιει� στην Κεντρικη� Υπηρεσι�α
του Νοµικου� Συµβουλι�ου του Κρα�τους τη νε�α δικα�σιµο
µε το οικει�ο πινα�κιο η� ε�κθεµα, εφο�σον συµπεριλαµβα�νει
τε�τοιες υποθε�σεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµα-
τέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος που
ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή
µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστη-
ρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έ-
χουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστηµα.

7. Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και
της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδή-
ποτε άλλες προθεσµίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν
ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστο-
λής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής τους, ό-
πως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρη-
ση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά µετά από αίτηµα οποιουδήποτε των διαδί-
κων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241
ΚΠολΔ.

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781
ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις α-
ποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της
εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικα-
σίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείσα λόγω

της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτη-
σης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της
συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες
µέχρι τη νέα δικάσιµο, που θα ορισθεί.

9. Όταν το χρονικό διάστηµα, µετά τη λήξη της ανα-
στολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της
χώρας, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση µε την ο-
ρισθείσα δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρόσθε-
των λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υ-
ποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς
τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεµείς
υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα ως άνω
άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικά-
σιµο είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η µη ά-
σκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον
διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την
επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

10. Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πά-
γου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προ-
θεσµία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3
του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσµία κατάθεσης των εγ-
γράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήµατος
της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστη-
ρίων της χώρας, όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει
προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης
των ως άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοι-
χο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συ-
ζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικα-
στήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και
χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διά-
δικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορη-
γήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το
άρθρο 205 ΚΠολΔ.

11. Πλειστηριασµοί που αφορούν κινητή περιουσία του
οφειλέτη, (µε εξαίρεση πράγµατα υποκείµενα σε φθο-
ρά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ηµέρα
πλειστηριασµού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστηµα
από την ηµεροµηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων
της χώρας έως τις 13.5.2021. µαταιώνονται. Για τους
πλειστηριασµούς που έχουν µαταιωθεί από τις 7.11.2020
έως τις 13.5.2021, µε πρωτοβουλία του επισπεύδοντος
ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε την αρ-
χικά εκτιµηθείσα αξία και τιµή πρώτης προσφοράς κατά
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 954 και την παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα
ηµέρα πλειστηριασµού µετά την 16η.7.2021, κατά πα-
ρέκκλιση των προθεσµιών της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 954, του άρθρου 973, της παρ. 2 του άρθρου 993
ΚΠολΔ, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδι-
κής νοµοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/13.8.1923 (Α΄ 224), ε-
κτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθε-
σµιών, ήτοι την 7η.11.2020, κατά τα οριζόµενα στην παρ.
1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσµίες του πρώτου ε-
δαφίου της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ ή είχε συζητη-
θεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ηµέρα πλει-
στηριασµού ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας του
άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόµη και πριν την 16η.7.2021. Αν ο
επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ηµέρα πλειστηρια-
σµού εντός της άνω προθεσµίας, τότε κάθε δανειστής,
εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρί-
ζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κα-
τά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέ-
λεση, µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό, ο οποίος
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σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να διενεργηθεί πριν την
16η.7.2021 για την περίπτωση αυτή. Προκειµένου για
πλειστηριασµούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προβλε-
πόµενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασµός ορίζεται επίσης
σε νέα ηµεροµηνία µετά την 13η.5.2021. Πλειστηριασµοί
που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν µετά την
13η.5.2021, µαταιώνονται, αν ο χρόνος µέχρι τη διεξα-
γωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσµιών
που αφορούν τον προσδιορισµό της συζήτησης της ανα-
κοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την
έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6
του αυτού άρθρου. Η νέα ηµέρα διεξαγωγής των πλει-
στηριασµών αυτών ορίζεται τηρουµένης της προθεσµίας
του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

12. Στις περιπτώσεις ορισµού ηµέρας πλειστηριασµού
κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδή-
ποτε προθεσµία του άρθρου αυτού εµπίπτει, έστω και
µερικώς, εντός του χρονικού διαστήµατος από τις
7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστηριασµός µα-
ταιώνεται και ορίζεται νέα ηµέρα πλειστηριασµού ακόµη
και πριν την 16η.7.2021, τηρουµένων των προθεσµιών
που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

13. Οι πλειστηριασµοί που επισπεύδονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την
παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, µε ορισθείσα ηµέρα
διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, µαταιώνονται και ορίζε-
ται νέα ηµέρα πλειστηριασµού ακόµη και πριν την
16η.7.2021, τηρουµένων των προθεσµιών που προβλέ-
πονται στη διάταξη αυτή.

14. Για το χρονικό διάστηµα από τις 7.11.2020 έως και
την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής του µέτρου της προ-
σωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας. 

15. Από την ηµεροµηνία επαναλειτουργίας των δικα-
στηρίων και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες
ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που
ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο άρ-
θρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται οι νόµιµες
και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια αυτών.

16. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 ισχύουν από την ηµε-
ροµηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας
έως τις 30.6.2021, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων
στις παρ. 11, 12 και 13.

17. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 ισχύουν από 1.4.2021 έως
30.6.2021.

Άρθρο 84
Διατάξεις για την επαναλειτουργία 

των ποινικών δικαστηρίων

1. Οι νόµιµες προθεσµίες άσκησης όλων των προβλε-
πόµενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
(ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόµους
ενδίκων µέσων, οιονεί ενδίκων µέσων και ενδίκων βοη-
θηµάτων, που βρίσκονται σε αναστολή συνεχίζουν να
τρέχουν από την εποµένη της ηµεροµηνίας άρσης της α-
ναστολής τους και για όσο χρονικό διάστηµα υπολείπε-
ται για να συµπληρωθεί η προβλεπόµενη στον νόµο
διάρκειά τους, προσαυξανόµενη σε κάθε περίπτωση κα-
τά δέκα (10) επιπλέον ηµέρες.

2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα

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

3. 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
του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόµενος διάδικος ή πληρεξούσιος δι-
κηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυµεί να λά-
βει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος
γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική
πρόταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η
ειδοποίηση 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.

4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Άρθρο 85
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης
καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς

δικαστικές αποφάσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαι-
οσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό
διάστηµα από 1.4.2021 έως 31.5.2021, δύναται να τρο-
ποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαι-
ώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων
δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υ-
ποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών
που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων. 

Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για την αναστολή κατασχέσεων 

και πλειστηριασµών για τους οικονοµικά πληγέντες
από τις δυσµενείς συνέπειες της πανδηµίας 

του κορωνοϊού COVID - 19

1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εµπράγµατο δικαί-
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ωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, πλήρους ή ψι-
λής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο απο-
τελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα
και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά τα οριζόµενα
στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δηµοσίευση του
παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κα-
τάσχεσης, (β) πλειστηριασµού, και (γ) αναγκαστικής ε-
κτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου µε βά-
ση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο
943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, επί της κύ-
ριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά
το χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλο-
νται οι προθεσµίες άσκησης ενδίκων µέσων και βοηθη-
µάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστι-
κής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εµποδίζει την ε-
πιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωµής,
την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924
ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.

2. Επιλέξιµα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα
ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώµενο µέλος αποδεδειγµέ-
να πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα
µέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δηµό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοιού COVID-19.§

3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται: 
α) εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, στους οποίους

παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετι-
κές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο µέσος µικτός
µηνιαίος µισθός, αφαιρουµένων πρόσθετων ή άλλων έ-
κτακτων αποδοχών των µηνών Μαρτίου και Απριλίου του
2020, παρουσίασε µείωση, σε σχέση µε τον αντίστοιχο
των µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύµ-
φωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, µείωση ίση ή µε-

γαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%), 
αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του

ευρώ και µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, µείωση ίση ή
µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
αγ) για ποσά µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευ-

ρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό
(30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα΄ ως αγ΄ δηλώ-
νονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον ερ-
γοδότη. 
β) ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που α-

σκούν ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στους ο-
ποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε
σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα
του δευτέρου τριµήνου του 2020 παρουσίασαν µείωση ί-
ση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του έτους 2019, όπως αυτό
προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 
γ) άνεργοι ή µακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους πα-

ρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετικές
κανονιστικές πράξεις,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έ-

λαβαν µειωµένο µίσθωµα, σύµφωνα µε σχετικές κανονι-
στικές πράξεις,
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών,

των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή

έχουν λάβει ενίσχυση, σύµφωνα µε σχετικές κανονιστι-
κές πράξεις, και σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της
Φορολογικής Διοίκησης, 
στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορ-

φή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισµό
«Συνεργασία», σύµφωνα µε σχετικές κανονιστικές πρά-
ξεις, και οι οποίοι αποδεδειγµένα έχουν παρουσιάσει
µείωση εισοδηµάτων λόγω των συνεπειών της πανδη-
µίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέ-
πει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κρι-
τήρια επιλεξιµότητας:
α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύµφωνα µε την παρ. 5

να µην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ.
β) Το οικογενειακό εισόδηµα του φυσικού προσώπου,

κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότη-
τα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει
τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προη-
γούµενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιά-
δες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συµβίο ή συµ-
βία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρ-
τώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσι-

κού προσώπου, του/της συζύγου ή συµβίου ή συµβίας
του και των εξαρτώµενων µελών στην ηµεδαπή ή την αλ-
λοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφει-

λής, για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση,
στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι από
τους πιστωτές τόκοι, να µην υπερβαίνει τις διακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνο-
µολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για τον κα-
θορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφί-
ου, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµί-
σµατος µε το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του προηγούµενου µήνα από την έναρξη της αναστολής.
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύ-

γου ή συµβίου ή συµβίας και των εξαρτώµενων µελών,
συµπεριλαµβανοµένης της κύριας κατοικίας, να έχει συ-
νολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.
στ) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθη-

καν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χι-
λιάδες (80.000) ευρώ.

5. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του φυσικού προσώ-
που, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοι-
κία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαµβάνε-
ται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του
συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως
αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισµού
φόρου. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό µερίδιο
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια κατοικία
του, κρίσιµη για την επιλεξιµότητά του είναι η αξία της
πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.

6. Στα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στην αναστολή
του παρόντος, η πλήρωση των κριτηρίων πιστοποιείται
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δυνάµει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία χορη-
γείται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υπο-
βολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από
τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία
µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρµα παρέχεται πρόσβαση µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρµα απαιτείται
η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη µε τη
χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(taxisnet). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια
του φυσικού προσώπου - δικαιούχου προς τους χρηµα-
τοδοτικούς φορείς και το Δηµόσιο για πρόσβαση, επε-
ξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων που περιλαµ-
βάνονται στην αίτηση, καθώς και άλλων δεδοµένων που
βρίσκονται στην κατοχή των χρηµατοδοτικών φορέων,
για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται
αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών κα-
ταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και
του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο
και τα εξαρτώµενα µέλη, προκειµένου να πραγµατοποιη-
θεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιµότη-
τας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία υ-
ποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

7. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση
στο πλαίσιο των άρθρων 71 έως 83 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148) και είχαν κριθεί επιλέξιµα, η βεβαίωση της παρ.
6 εκδίδεται άµεσα από την ψηφιακή πλατφόρµα. 

8. Σε περίπτωση επικείµενου πλειστηριασµού και προ-
κειµένου να εφαρµοστεί η αναστολή της παρ. 1, η βεβαί-
ωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό
πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο
την δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα προ της ηµεροµηνίας
διενέργειας του πλειστηριασµού. Σε κάθε περίπτωση, η
προαναφερόµενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα
της εκτέλεσης βάσει του άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας. 

9. Οι ρυθµίσεις του παρόντος, αναφορικά µε το επιτρε-
πτό και τις προϋποθέσεις των πράξεων εκτέλεσης, είναι
ειδικότερες σε σχέση µε τις παρ. 11, 12 και 13 του άρ-
θρου 83. Οι πλειστηριασµοί που µαταιώνονται δυνάµει
του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι δεν διενεργήθηκαν
και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.

Άρθρο 87
Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994
για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου

των Επικοινωνιών

1. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α΄121) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, η Α.Δ.Α.Ε. δύνα-
ται, µετά τη λήξη του µέτρου της άρσης, να αποφασίζει
τη γνωστοποίηση της επιβολής του µέτρου αυτού στους
θιγόµενους, µε τη σύµφωνη γνώµη του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν διακυ-
βεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε. 

Τα στοιχεία που είχαν συλλεγεί ή κατασχεθεί και το υ-
λικό που εγγράφηκε ή αποτυπώθηκε σε εκτέλεση της
διάταξης για την άρση του απορρήτου σε περίπτωση δια-
κρίβωσης εγκληµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 4, επισυ-
νάπτονται στη δικογραφία, αν συνιστούν αποδεικτικά
µέσα για την ποινική δίωξη κατά την κρίση της αρχής
που εξέδωσε τη διάταξη. Στις περιπτώσεις των παρ. 1α
και 1γ του άρθρου 4 και της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 36 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232) τα στοιχεία αυτά χρη-
σιµοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία
για τη διαπίστωση της παράβασης των άρθρων 3 έως 7,
29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄ 112), του άρθρου 93α του
ν. 4099/2012 (Α΄ 250), καθώς και των διατάξεων των
στοιχείων (α) και (β) του άρθρου 14 και του άρθρου 15
του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για
την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισµός για την κατά-
χρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,
2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (L 173) και επισυνάπτονται
στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων. 
Διαφορετικά επιστρέφονται στον κύριό τους, εφόσον

έχει αποφασισθεί η κατά το πρώτο εδάφιο γνωστοποίη-
ση του µέτρου. Αν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση κα-
ταστρέφονται ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάτα-
ξη και συντάσσεται έκθεση για την καταστροφή. Υπο-
χρεωτικώς καταστρέφεται το υλικό που δεν έχει σχέση
µε τον λόγο επιβολής του µέτρου. Η παρούσα δεν εφαρ-
µόζεται σε περιπτώσεις άρσης του απορρήτου για λό-
γους εθνικής ασφάλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 3.»

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τις άρσεις του απορ-
ρήτου που έχουν λάβει χώρα έως τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 88
Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας,

απολύµανσης και φύλαξης  

1. 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  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, των νοσο-
κοµείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκοµείων, κα-
θώς και του Ε.Ο.Δ.Υ., των κτιρίων των περιφερειακών υ-
πηρεσιών του  Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη, κα-
θώς και για τις ανάγκες φύλαξης και απολύµανσης των
κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των περιφερεια-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρα-
τείνονται, από τη λήξη τους για λόγους δηµόσιας υγείας
έως τη σύναψη των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση
των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνι-
στικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για
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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 µεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προ-
σλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.

2. Συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύµανσης
και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του
άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυ-
τοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021.

Άρθρο 89
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση 

και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των
συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
30ής.6.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιου-
δήποτε νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασ-
δήποτε νοµικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συµβουλί-
ου και Γενικής Συνέλευσης µετόχων ή εταίρων, µπορεί
να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµέ-
να ή και ως προς όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση αυ-
τή η πρόσκληση προς τα µέλη περιλαµβάνει τις αναγκαί-
ες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή
τους στη συνεδρίαση. 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος
δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν της
30ής.6.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών
συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νοµικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα
και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα µέλη
τους, µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς
και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
υπογραφές των µελών του συλλογικού οργάνου µπο-
ρούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά
µέσα. 

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα
των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών ορ-
γανώσεων, των επαγγελµατικών οργανώσεων του
ν. 1712/1987, των αστικών συνεταιρισµών του
ν. 1667/1986 (Α΄ 196) και όλων των σωµατείων που λει-
τουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νοµικών προσώπων ι-
διωτικού δικαίου, εξαιρουµένων των αλληλοβοηθητικών
ταµείων. 

Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης 

Η θητεία των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φι-
λανθρωπικών και άλλων σωµατείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα
78 και επ. του Αστικού Κώδικα,  του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον
ν. 1066/1917 (Α΄ 268), καθώς και των επαγγελµατικών

οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α΄ 115), εφόσον έχει λή-
ξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον
στο µεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν,
σύµφωνα µε το άρθρο 89 του παρόντος αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνε-
ται, από την ηµεροµηνία λήξης της, έως την 30ή.6.2021.
Κοινές υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί δυνά-
µει της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227),
µε τις οποίες παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συµ-
βουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωµα-
τείων και συλλόγων διατηρούνται σε ισχύ, µέχρι την
30ή.4.2021.

Άρθρο 91
Παράταση προθεσµίας για την εκκαθάριση 

των δηλώσεων για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και
της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών

και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Οι προθεσµίες του πέµπτου και του έκτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αναφο-
ρικά µε την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορι-
σµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του
υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και τη διάρκεια των συµβάσεων που έ-
χουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρα-
τείνονται, από την ηµεροµηνία λήξης τους, έως την
30ή.6.2021.

Άρθρο 92
Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνοµίας

σε δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει
ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50

του ν. 4753/2020 

Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του
ν. 4753/2020 (Α΄ 227) τροποποιούνται και το άρθρο δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 50
Άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνοµίας
σε δήµους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται

ή έχει ανεπαρκή στελέχωση

1. Σε δήµους στους οποίους δεν υφίσταται δηµοτική α-
στυνοµία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κα-
τά την κρίση του δηµάρχου, δύναται µε απόφαση του δη-
µάρχου, για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν τα έκτακτα
µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πά-
ντως όχι πέραν της 30ής.6.2021, να ορίζονται διοικητικοί
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα α-
σκούν αποκλειστικά τις αρµοδιότητες της δηµοτικής α-
στυνοµίας ως αρµόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυ-
ρώσεων των µέτρων για την αποτροπή της πανδηµίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολου-
θούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δη-
µόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021.»

42



ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 93
Δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης προµηθευτών

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 της από
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(A΄ 76) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 160 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254) ισχύει από την έναρξη ισχύος της
ως άνω Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, ανεξάρτητα
από τα προβλεπόµενα στις σχετικές συµβάσεις.

Άρθρο 94
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα
ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής 

υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιµετώπιση
της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού

COVID-19  

Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εξηκοστού πέµπτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου
και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από
1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, ως
προς την έκτακτη προµήθεια µέσων ατοµικής υγιεινής ή
συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης δηµο-
σίων συµβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών από
τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέµατα για την ε-
παναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και τη διευκό-
λυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 95
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. µέσω

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου
162 του ν. 4763/2020 

Η ισχύς του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως
προς τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. µέ-
σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, παρατείνεται, από τη λή-
ξη της, έως την 31η.7.2021.

Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κο-

ρωνοϊό COVID-19 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δηµόσιας
υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε
κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του ο-

ποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
δύναται να ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας
κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συµµε-
τοχής των µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτι-
ζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διε-
νεργείται δια ζώσης, η προηγούµενη διαπίστωση, µετά
από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε
δοκιµασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όµοια απόφαση
δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα η προη-
γούµενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συµµετοχής
στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των προη-
γούµενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φο-
ρείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής
σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό
έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιµα-
σιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και
των αποτελεσµάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 97
Ρυθµίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) -Τροποποίηση

της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011
(Α΄ 118) προστίθενται εδάφια πέµπτο και έκτο και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
και αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα οκτώ µέλη,
δύο από τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Η θητεία
του Προέδρου και των λοιπών µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Δεν δύναται να οριστεί µέλος του Διοικητικού Συµβουλί-
ου όποιος έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. Από την ιδιότητα του
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει εκείνος,
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Ο Πρόεδρος και
οι Αντιπρόεδροι είναι πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής
απασχόλησης. Εάν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι έ-
χουν την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ε-
ντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς µερικής απασχό-
λησης στο Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν για όσο χρονικό διά-
στηµα διαρκεί η θητεία τους και µπορούν να ασκούν δρα-
στηριότητες και να αµείβονται σύµφωνα µε τις περ. α΄,
β΄ και ζ΄της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).» 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Οι µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των Αντι-
προέδρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα
λοιπά µέλη λαµβάνουν κατά συνεδρίαση αποζηµίωση η
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οποία καθορίζεται µε απόφαση όµοια µε αυτήν του
προηγούµενου εδαφίου.»

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από τη συγκρότηση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. µε την υπό στοιχεία
30446/Γ4/16.3.2021 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων (ΥΟΔΔ 204).

Άρθρο 98
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βί-
ου Μάθησης - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου

169 του ν. 4763/2020

Στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. 17 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«17. α) Η µετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης
επιπέδου ένα (1) και δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 53, δύναται να πραγµατοποι-
ηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδο-
τηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τροποποίη-
ση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρµογής
τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021.
Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2),
που δεν προσαρµόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.
β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να

υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράµµατά τους,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να
παρέχουν πιστοποιηµένα προγράµµατα.
γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και των κοινών

υπουργικών αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 51,
η διαδικασία επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, υλοποιείται µέσω εξετάσε-
ων που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. Είναι δυνα-
τή η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης από φορείς πι-
στοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και
διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευµένοι, σύµφωνα
µε το Πρότυπο ISO/ IEC 17024 είτε είναι πιστοποιηµένοι
βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου να χορηγούν πι-
στοποιητικά ή από εταιρείες λογισµικού οι οποίες παρέ-
χουν σχετικές πιστοποιήσεις.
δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας Κέ-

ντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου
δύο (2), οι οποίες υποβλήθηκαν έως τις 20.12.2020, συ-
νοδεύονται από πλήρη φάκελο και εκκρεµούν ή καθίστα-
νται εκκρεµείς προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ε-
νώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας. Mετά από την απαιτού-
µενη θετική γνώµη του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργά-
νου, το αργότερο έως τις 30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζο-
νται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρµόδια
υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον
χρόνο υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δηλωθεί από
τους αιτούντες ότι επιθυµούν την εξέτασή τους όπως έ-
χουν υποβληθεί και σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές. Η
δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, µε κάθε πρό-
σφορο τρόπο, εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας, στην

οποία εκκρεµεί η αίτησή τους, της θετικής γνώµης που έ-
χει περιέλθει σ’ αυτήν. Η περ. α΄ εφαρµόζεται και στα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, στα οποία η άδεια έχει χορη-
γηθεί ή τροποποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της περ.
δ΄ ή η άδεια χορηγείται ή τροποποιείται σύµφωνα µε την
περ. δ΄, ανεξαρτήτως του χρόνου ολοκλήρωσης της δια-
δικασίας χορήγησης ή τροποποίησης της άδειας.»

Άρθρο 99
Ρυθµίσεις για τους δείκτες ποιότητας 

και επιτευγµάτων των Α.Ε.Ι. - Τροποποίηση της 
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 

Οι περ. β΄ γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4653/2020 (Α΄ 12) τροποποιούνται και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επι-
χορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται σύµφωνα µε τα κατω-
τέρω, ιδίως, κριτήρια:

αα) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτη-
τών ανά πρόγραµµα σπουδών,

ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτη-
τή για κάθε πρόγραµµα σπουδών,

γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,
δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύ-

µατος.
β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγη-

σης στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται µε βάση ενδεικτικούς δείκτες
ποιότητας και επιτευγµάτων, στους οποίους µπορεί να α-
ξιολογείται κάθε Α.Ε.Ι.. Οι δείκτες αυτοί µπορεί να είναι
ιδίως οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως
την αριθµητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερ-
χόµενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόµενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πο-
ρεία επαγγελµατικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται
µε βάση ιδίως τον αριθµό των µελών του επιστηµονικού
προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, τον αριθµό των Κέ-
ντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθµό των µελών
Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκη-
σης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών ή
διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, τον αριθµό δηµοσιεύ-
σεων ανά καθηγητή, τον αριθµό ετεροαναφορών ανά κα-
θηγητή, τον αριθµό ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε
διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και τον
αριθµό ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο
σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών,

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται µε βάση ι-
δίως τον αριθµό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία
µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών, των
φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊ-
κών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των φοι-
τητών που φοιτούν στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών και
διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και τον α-
ριθµό συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
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µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτα-
του Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κα-
τανοµής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων των
υποπαρ. α΄ και β΄, ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί σταθµί-
ζονται και συνδυάζονται, µπορεί να ορίζονται ορισµένα
ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες ως υποχρεωτικοί για τα
Α.Ε.Ι., καθώς και να ορισµένα κριτήρια ή δείκτες ως προ-
αιρετικοί για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία περίπτωση, να
ορίζεται περαιτέρω το πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών
τα οποία πρέπει να επιλέξει κάθε Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε
σχετική διαδικασία.
δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας

και επιτευγµάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιο-
λογηθεί, σύµφωνα µε την υποπαρ. β΄, τότε η επιχορήγη-
ση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του
θα κατανεµηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην απόφα-
ση της υποπαρ. γ΄.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέµεται στα Α.Ε.Ι. µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται µέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα α-
πό πρόταση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
που κατανέµεται στα ιδρύµατα µε την ως άνω διαδικα-
σία, συµπεριλαµβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές
δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού, εξαιρουµένου
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.»

Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλονται η ηµερήσια
αποζηµίωση για το έργο τους, καθώς και οι δαπάνες µε-
τακίνησης σύµφωνα µε την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι ανωτέρω αποζη-
µιώσεις και δαπάνες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύψος της ηµερήσιας
αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος
των αποζηµιώσεων για κάθε µέλος της Ε.Ε.Α.Π. δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδο-
χών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφα-
ση.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την πρώτη συγκρό-
τηση της Ε.Ε.Α.Π. µε βάση τον  ν. 4653/2020.

Άρθρο 101
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο

κατώτερης κατηγορίας

1. Οι µετατάξεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υ-
παλλήλων, κατ’ εφαρµογή του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), δύ-
ναται να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγο-
ρίας, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συναινούν ως προς αυ-
τό. 

2. Πράξεις µετάταξης των εκπαιδευτικών της παρ. 1 σε

κλάδο κατώτερης κατηγορίας που έχουν εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι νόµιµες.

Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών

βρεφοκόµων-παιδοκόµων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, αν οι λειτουργι-
κές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προ-
σωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνα-
τόν να καλυφθούν από τα µέλη που έχουν ενταχθεί στον
τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019
(Α.Σ.Ε.Π. 13) του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλη-
σης των διαθέσιµων υποψηφίων, δύναται να προσλαµβά-
νονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενι-
κής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό α-
ξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της προκήρυξης
ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρε-
φοκόµων-Παιδοκόµων υπό την προϋπόθεση ότι κατέ-
χουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.. Οι προ-
σλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγµατοποι-
ούνται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών
προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π.. 

Άρθρο 103
Παράταση προθεσµίας για πρόσληψη σε θέσεις

Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών
της µουσουλµανικής µειονότητας - Τροποποίηση 

της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42) τροποποιείται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία του προηγού-
µενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά».

Άρθρο 104
Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

1. Το Δηµόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη
επιχορήγηση προς το νοµικό πρόσωπο της Εκκλησίας
της Ελλάδος, το νοµικό πρόσωπο της Εκκλησίας της
Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κε-
ντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκ-
κλησιαστικά Νοµικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά
Νοµικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (A΄ 223),
που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτι-
κές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες
τους, λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID - 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έρ-
γο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι
Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα
Ε.Ν.Π. µπορούν να κατανείµουν το σύνολο ή µέρος της
επιχορήγησης σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, συνδεδεµένα οργανωτικά µε αυτά.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
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Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται το ύψος της ε-
πιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγη-
σής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής
αίτησης, τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η
διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υ-
ποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές ζή-
τηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

3. Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακα-
τάσχετη και στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δε-
σµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά
ιδρύµατα.

4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 105
Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του

άρθρου 40 του ν. 4778/2021

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26)
τροποποιούνται και το άρθρο 40 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40
Παράταση µηχανισµού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανισµού ε-
νίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του συ-
νόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν
στο χρονικό διάστηµα, που οι εργαζόµενοι που εντάσσο-
νται στον µηχανισµό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολού-
νται, παρατείνονται µέχρι την 30η.6.2021 και ο µηχανι-
σµός εφαρµόζεται για εργαζοµένους που έχουν σχέση
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την
31η.1.2021.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι ό-
ροι, οι προϋποθέσεις της οικονοµικής ενίσχυσης, ιδίως η
απαιτούµενη µείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσό-
δων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών ή ερ-
γοδοτικών), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται
περαιτέρω το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του µηχανι-
σµού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και της επιδότησης από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών (εργατι-

κών ή εργοδοτικών) ή να προβλέπεται η εφαρµογή του
για άλλα χρονικά διαστήµατα.»

Άρθρο 106
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό

Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τοµέα -

Τροποποίηση των  παρ. 2, 4, 6 του άρθρου 123 
του ν. 4714/2020

Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τρο-
ποποιείται η καταληκτική ηµεροµηνία, στην παρ. 6 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 123 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 123
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης
εργαζοµένων και εργοδοτών

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τρι-
τογενή τοµέα βάσει Κ.Α.Δ., υποκείµενες σε Φ.Π.Α. που
έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους,
κατά το 3ο τρίµηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το σύνολο των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες
της παρ. 1, που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης
της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1ης.7.2020 ως 30.6.2021.

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών
βάσει Κ.Α.Δ., καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως
30.09.2020.

4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 31
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) για τις επιχειρήσεις εργοδό-
τες της παρ. 3 που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυ-
σης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1ης.7.2020 έως 30.6.2021.

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε
συµβάσεις ναυτολόγησης, οι οποίες κατά το ανωτέρω
διάστηµα είναι σε αναστολή, µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από 1.5.2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε
µε τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο
τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ε-
φαρµογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των
απαραίτητων στοιχείων µέσω της Ανεξάρτητης Αρχής

46



Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύνα-
ται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστηµα ε-
φαρµογής του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρµογή
του για άλλα χρονικά διαστήµατα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδι-
κότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την
εφαρµογή του παρόντος. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία
για την εφαρµογή της παρ. 3 σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές
µεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.»

Άρθρο 107
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό

Προϋπολογισµό στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύµατα 

δωδεκάµηνης διάρκειας -Τροποποίηση των παρ. 1α 
και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

Στην παρ. 1α του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 τροπο-
ποιείται η καταληκτική ηµεροµηνία, στην παρ. 2 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 123 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 123Α
Μέτρα στήριξης εργαζοµένων και εργοδοτών

τουριστικών καταλυµάτων δωδεκάµηνης λειτουργίας

«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν
καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά
το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο 2020 έως και
τον Αύγουστο 2020, είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσο-
δα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα α-
πό 1.9.2020 έως 31.12.2020.

1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των τουριστικών καταλυµάτων, τα οποία λειτουργούν
καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) µήνες ετησίως) και κατά
το χρονικό διάστηµα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον
Δεκέµβριο 2020, είχαν χαµηλότερα ακαθάριστα έσοδα
κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρο-
νικό διάστηµα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1ης.1.2021 έως 30.6.2021.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι,
οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων - ερ-
γοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις αυτών των επιχει-
ρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων
στοιχείων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «Ερ-
γάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος. Με την ίδια ή όµοια α-

πόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό
διάστηµα εφαρµογής του παρόντος ή να προβλέπεται η
εφαρµογή του για άλλα χρονικά διαστήµατα.» 

Άρθρο 108
Παράταση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε

προνοιακούς φορείς - Τροποποίηση της παρ. 2 
του άρθρου 35 του ν. 4578/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) τρο-
ποποιείται και το άρθρο 35 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων

1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται
µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για
την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αρ-
γότερο µέχρι τις 31.12.2019. Στις προκηρύξεις του προη-
γούµενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται στην
περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφό-
σον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/ 2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθή-
σεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκα-
τάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών
(Ε.Ι.Κ.), καθώς και στα παραρτήµατά τους, µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιον-
δήποτε από τους ανωτέρω φορείς, µοριοδοτείται µε εί-
κοσι (20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους σαράντα
οκτώ (48) µήνες και µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα για
κάθε επόµενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) µηνών και
µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο
των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε

την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορι-
σµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

2. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρ-
θρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη
τους µέχρι τη δηµοσίευση του διορισµού των επιτυχό-
ντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθµ.
7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42). Αν οι οικείοι προσωρινοί πί-
νακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν
καταρτιστεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι
συµβάσεις εργασίας του έκτακτου προσωπικού του
προηγούµενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά το
διάστηµα µεταξύ της κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων
και της ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που
περιλαµβάνονται σε αυτούς. 

3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της
παρ. 2, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέ-
σεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και
6 του   π.δ. 164/2004 (A΄ 134) και δεν µεταβάλλει τον χα-
ρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προ-
σλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ενώ
δεν προσµετράται στην ειδική µοριοδότηση της εµπει-
ρίας της παρ. 1.»
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Άρθρο 109
Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρικού 

προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’  εφαρµογή του άρ-
θρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και της κατ’  εξουσιο-
δότησή του εκδοθείσας υπ’ αριθµ. 12549/4426/16.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β΄ 868), για
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση
και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες πα-
ρατάθηκαν ως την 31η.3.2021 δυνάµει του άρθρου 34
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνονται, από τη λήξη
τους, έως την 30ή.9.2021. Η παράταση των συµβάσεων
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν µεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές,
ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6
του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που συνάπτονται µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, κατ’ εφαρµογή του άρθρου εικοστού πρώτου της
από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και
της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύναται να έ-
χουν ηµεροµηνία λήξης µετά την 30ή.9.2021.

3. Οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές των συµ-
βάσεων των παρ. 1 και 2 καλύπτονται από εθνικούς ή ε-
νωσιακούς πόρους.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 110
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), ως προς ζη-
τήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 30ή.6.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου όγδοου και του άρ-
θρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς το ωράριο ε-
µπορικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων
και ως προς τους περιορισµούς στην πώληση αγαθών, α-
ντίστοιχα, παρατείνονται, από τη λήξη της, έως την
30ή.6.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έκτου 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 την αποστολή δεδοµένων τιµών των καταστη-
µάτων υπεραγορών τροφίµων, παρατείνεται, από τη λή-
ξη της, έως την 30ή.6.2021.

Άρθρο 111
Παράταση της διάρκειας των επαγγελµατικών

µισθώσεων

1. Η διάρκεια των επαγγελµατικών µισθώσεων των ε-
πιχειρήσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014
(Α΄ 50), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί µε κρα-
τική εντολή στο πλαίσιο των µέτρων για τον περιορισµό
και την αντιµετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, παρα-
τείνεται για διάστηµα ίσο µε τον χρόνο αναστολής της
οικονοµικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει
από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδθοθεί περί α-
ναστολής δραστηριότητας. 

2. Η παράταση των επαγγελµατικών µισθώσεων της
παρ. 1 εφαρµόζεται αναδροµικά για το διάστηµα από τις
14.3.2020 και µετά, και καταλαµβάνει όλες τις ενεργές
µισθώσεις, καθώς και τις µισθώσεις οι οποίες έληξαν µε-
τά τις 7.11.2020 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος. 

3. Η παράταση της διάρκειας της µίσθωσης γίνεται α-
πό τον µισθωτή, εφόσον το επιθυµεί, µε έγγραφη δήλω-
ση του προς τον εκµισθωτή εντός ενός (1) µηνός από τη
δηµοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική
για τον εκµισθωτή. 

4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελ-
µατικής µίσθωσης είναι κάθε µισθωτής που πληροί τα
κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον
χρόνο της δήλωσης της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός εί-
δους µίσθωµα προς τον εκµισθωτή. 

5. Η παράταση της διάρκειας της µίσθωσης λόγω των
µέτρων περιορισµού της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και µόνο αναπλήρωση
του χρόνου αναστολής της οικονοµικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων που έκλεισαν µε κρατική εντολή και
δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις στα µέρη της σύµβασης επαγγελµατικής µί-
σθωσης.

6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρµόζονται αναλογικά και στις
περιπτώσεις επαγγελµατικών υποµισθώσεων, εφόσον η
δραστηριότητα του υποµισθωτή έχει ανασταλεί µε κρατι-
κή εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή µη, της δρα-
στηριότητας του υπεκµισθωτή/µισθωτή. Η έγγραφη δή-
λωση της παρ. 3 του υποµισθωτή απευθύνεται προς υ-
πεκµισθωτή και εκµισθωτή και είναι υποχρεωτική για αµ-
φότερους. 

Άρθρο 112
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις 
ενισχύσεις που αφορούν προµήθεια θερµαντικών 

σωµάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

Η ισχύς του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), ως
προς το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των
ενισχύσεων που αφορούν προµήθεια θερµαντικών σω-
µάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης, παρατείνεται, από
τη λήξη της, µέχρι την 30ή.6.2021.
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Άρθρο 113
Χρηµατοδότηση πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων

προγραµµάτων 

Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου έβδοµου
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και της οποίας η ισχύς παρατάθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (A΄ 186),
ως προς τη χρηµατοδότηση των πράξεων που συγχρη-
µατοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Ε-
πενδυτικά Ταµεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρατείνεται, από τη
λήξη της, µέχρι την 30ή.6.2021.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 114
Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών

κατασκευών κεραιών  στο καθεστώς του ν. 4635/2019 -
Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8

στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)
τροποποιείται ως προς την προθεσµία ισχύος του πρώ-
του εδαφίου και διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από
την Ε.Ε.Τ.Τ. µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021 αποµακρύνο-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, η ως άνω προθεσµία µπορεί να παρατείνε-
ται έως έξι (6) µήνες.» 

2. Στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 προστίθεται παρ. 8
ως εξής:

«8. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας
Ε.Ε.Τ.Τ. που έχουν κατατεθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύµφωνα
µε το άρθρο 34 του ν. 4635/2019, και δεν έχει ολοκληρω-
θεί η διαδικασία αδειοδότησής τους ή έχουν απορριφθεί
από την Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να συµπληρώνονται ή/και να
υποβάλλονται εκ νέου διορθωµένες µε κάθε απαραίτητο
δικαιολογητικό µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021. Στα α-
νωτέρω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι
πράξεις, γνώµες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις
και εγκρίσεις αρµοδίων αρχών που συνοδεύουν τις δη-
λώσεις Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων
(Π.Π.Δ.) που περιλαµβάνονται στις ως άνω αιτήσεις. Αι-
τήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χορήγηση άδειας κατασκευής
κεραίας του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 που απορρίπτο-
νται ή επιστρέφονται λόγω εσφαλµένων στοιχείων ή έλ-
λειψης δικαιολογητικών δύνανται να κατατεθούν εκ νέ-
ου µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ως άνω προθε-
σµία µπορεί να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες. Στην πε-
ρίπτωση αιτήσεων που έχουν απορριφθεί από την
Ε.Ε.Τ.Τ., για την εκ νέου κατάθεσή τους καταβάλλεται
το διοικητικό τέλος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-

θρου 11 της υπ’ αριθµ. 919/26/16.12.2019 απόφασης της
Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών
στην Ξηρά» (Β΄ 4872). Η παρ. 2 του παρόντος εφαρµό-
ζεται και σε κατασκευές κεραιών για τις οποίες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµεί αίτηση µεταβίβα-
σης άδειας. Ο κάτοχος των κατασκευών αυτών υποχρε-
ούται να υποβάλει µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021, κα-
τά περίπτωση, αίτηµα τροποποίησης της άδειας κατα-
σκευής κεραίας ή δήλωση του άρθρου 28 ή αίτηµα χορή-
γησης έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας, καταβάλλο-
ντας το αντίστοιχο πρόστιµο της παρ. 2. Το αντίστοιχο
ποσό για τη διενέργεια ελέγχου από την Εθνική Επιτρο-
πή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) καταβάλλεται σε ένα
(1) µήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης
και το αργότερο µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2021.»

Άρθρο 115
Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης δοµικών
κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση της παρ. 3 

του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του
ν. 4635/2019 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του. Φάκελοι αδειοδότησης που έχουν
κατατεθεί στις Υπηρεσίες Δόµησης πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος διεκπεραιώνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Εκδοθείσες άδειες
και εγκρίσεις παραµένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πι-
στοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 17Γ΄ του άρθρου 30 του
ν. 4070/2012, διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για πιστοποιητικά πλη-
ρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη
έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε
Π.Π.Δ., χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., µέσα στην προανα-
φερόµενη προθεσµία, άδεια κατασκευής κεραίας σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια,
ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρό-
ντος. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για τα κέ-
ντρα δορυφορικών επικοινωνιών.»

Άρθρο 116
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, από τη λή-
ξη της, έως την 30ή.6.2021.

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, από τη λήξη της, έως
την 30ή.6.2021.
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ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 117
Αρχαιρεσίες αθλητικών οµοσπονδιών µε προσωρινές
διοικήσεις - Αρχαιρεσίες οµοσπονδιών που έλαβαν

ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 - 
Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.

1. Αθλητική οµοσπονδία στην οποία, πριν από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, έχει διοριστεί προσωρινό
διοικητικό συµβούλιο δυνάµει απόφασης δικαστηρίου,
συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής διαταγής, ή της
οικείας διεθνούς οµοσπονδίας κατά το άρθρο πέµπτο
του ν. 4431/2016 (Α΄ 207), διεξάγει υποχρεωτικά αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το αρ-
γότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία της προσωρινής δι-
οίκησης παρατείνεται έως την ηµεροµηνία του πρώτου
εδαφίου, αν σύµφωνα µε την οικεία απόφαση, ολοκλη-
ρώνεται νωρίτερα.

2. Αθλητική οµοσπονδία που έλαβε ειδική αθλητική α-
ναγνώριση εντός του έτους 2020, διεξάγει υποχρεωτικά
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το
αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία των καταστατι-
κών οργάνων της παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.5.2021. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), στη γενική συνέλευση που
συγκαλείται έως την παραπάνω ηµεροµηνία για τη διε-
νέργεια αρχαιρεσιών, δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου
έχει κάθε αθλητικό σωµατείο, µέλος της οµοσπονδίας,
που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό µητρώο του άρθρου 142 του
ν. 4174/2020 (Α΄ 148). 

3. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021,
η θητεία της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) που συγκροτή-
θηκε µε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟ-
ΕΚ/268616/ 19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 441).

Άρθρο 118
Αναβολή κατάταξης αθλητών που συµµετέχουν

σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα
- Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3421/2005

Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)
τροποποιείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθµιας και

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
των στρατευσίµων, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία που υ-
ποχρεούνται για κατάταξη είναι:
α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή

Γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτι-

σης ή σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή εσπερι-
νών λυκείων ή µαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη µα-
θητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ..
γ. Γραµµένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχο-

λή για κύριες σπουδές ή για την απόκτηση µεταπτυχια-

κού διπλώµατος ειδίκευσης.
δ. Γραµµένοι για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.
ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,

που εδρεύουν στην Ελλάδα και συµπράττουν µε ανα-
γνωρισµένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
του εξωτερικού.

2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίµων της προη-
γούµενης παραγράφου διαρκεί µέχρι την 31ή Δεκεµβρί-
ου του έτους που συµπληρώνουν τα παρακάτω κατά πε-
ρίπτωση όρια ηλικίας:
α. Το εικοστό πρώτο για τους αναφεροµένους στην

περ. α΄.
β. Το εικοστό τέταρτο για τους αναφεροµένους στην

περ. β΄.
γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφεροµένους στην

περ. γ΄.
δ. Το τριακοστό πρώτο για τους αναφεροµένους στην

περ. δ΄.
ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφεροµένους στην περ.

ε΄.
3. Τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παρ. 2 αυξά-

νονται κατά δύο (2) έτη για όσους έχουν ειδικές µαθη-
σιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυ-
σγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία
ή σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής, µε ή χωρίς υπερκι-
νητικότητα.

4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται
για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή
του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισµένο από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει εντα-
χθεί στο επίσηµο εκπαιδευτικό του σύστηµα και χρησι-
µοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.

5. Η αναβολή χορηγείται, εφόσον η ελάχιστη εναπο-
µένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζη-
τείται η χορήγησή της, προς απόκτηση του απολυτηρίου,
διπλώµατος ή πτυχίου δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας
που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παρ. 2. Στην ελά-
χιστη εναποµένουσα διάρκεια φοίτησης προσµετράται
και η ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής, για την ολο-
κλήρωση των σπουδών, πρακτικής άσκησης ή εκπαίδευ-
σης που τυχόν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέ-
πουν τη λειτουργία της οικείας σχολής.

6. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης λόγω
σπουδών, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στην αρµόδια
στρατολογική υπηρεσία αίτηση και πιστοποιήσεις ή βε-
βαιώσεις της οικείας σχολής, από τις οποίες προκύπτουν
η εκπαιδευτική βαθµίδα, το τµήµα και ο κλάδος σπουδών,
η ηµεροµηνία αρχικής εγγραφής ή µετεγγραφής κατά
περίπτωση, το διανυόµενο έτος ή εξάµηνο σπουδών, κα-
θώς και η ελάχιστη διάρκεια της εναποµένουσας φοίτη-
σης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης ή
εκπαίδευσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των
σπουδών. Αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού απαι-
τείται να προκύπτουν επιπλέον ο τόπος της έδρας και
της λειτουργίας της, ότι αυτή είναι κρατική ή αναγνωρι-
σµένη από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, ότι έχει ε-
νταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα του οικείου κράτους,
καθώς και ότι χρησιµοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς
γνωστή γλώσσα. Ειδικότερα οι σπουδαστές των Κέ-
ντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπά-
νω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζοµένου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος του εξωτερικού, υποβάλλουν
επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρηµένη από την αρµόδια
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Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευµάτων.
7. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής

κατάταξης λόγω σπουδών υποβάλλονται από την 1η Ια-
νουαρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόµενοι
διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους µέχρι
την ηµεροµηνία κατά την οποία υποχρεούνται να κατα-
ταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αν τα δικαιολογητικά υ-
ποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυ-
νάµεις και εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την η-
µεροµηνία που έπρεπε να καταταγούν.

8. Η χρήση της αναβολής κατάταξης αρχίζει σε κάθε
περίπτωση από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι ενδια-
φερόµενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες
Δυνάµεις.

9. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται
πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας µε αίτηση των
δικαιούχων.

10. Η αναβολή αυτή παραµένει ισχυρή, µειώνεται ή
παρατείνεται, εάν οι στρατεύσιµοι, µέχρι την ηµεροµη-
νία που υποχρεούνται για κατάταξη λόγω διακοπής ή λή-
ξης της, µετεγγραφούν ή εγγραφούν από την αρχή σε ο-
ποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα της παρ. 1 και εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 4
και 5. Οι διατάξεις των παρ. 7, 8, 9 και 11 εφαρµόζονται
ανάλογα και στην προκειµένη περίπτωση.

11. Όσοι έτυχαν αναβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν χρησιµοποιήσει
την αναβολή κατάταξης, υποχρεούνται να καταθέσουν
στην αρµόδια στρατολογική υπηρεσία, µέχρι την ηµερο-
µηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες
Δυνάµεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστο-
ποιήσεις ή βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της
παρ. 1, από τις οποίες να προκύπτουν οι γραµµατικές
γνώσεις που απέκτησαν µετά τη χρήση της αναβολής
τους.

12. Στους αθλητές που συµµετέχουν, αποδεδειγµένα,
σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια Πρωταθλήµατα,
χορηγείται αναβολή κατάταξης έως τις 31 Δεκεµβρίου
του έτους διεξαγωγής τους, εφόσον η νόµιµη παραµονή
τους εκτός Ενόπλων Δυνάµεων έληξε το προηγούµενο
έτος.»

Άρθρο 119
Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά

αθλητικά σωµατεία

1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων ε-
κατοµµυρίων (4.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικο-
νοµικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµα-
τείων, που είναι εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό µητρώο
αθλητικών σωµατείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148), προκειµένου να µετριαστούν οι ε-
πιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους
λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, κα-
ταβάλλεται στα δικαιούµενα αθλητικά σωµατεία κατά
παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και
51 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), είναι αφορολόγητο και α-
κατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσή-
µου, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµέ-
να χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο

Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού το ποσό της
παρ. 1 δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δη-
µοσιονοµικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για
την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των
δικαιούχων αθλητικών σωµατείων, η βάση, ο τρόπος υ-
πολογισµού και το ακριβές διανεµητέο ποσό ανά κατη-
γορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλε-
κόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους,
η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρό-
νος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγη-
σή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο
ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.

4. Δεν ισχύει η υποχρέωση δηµοσίευσης του άρθρου
83 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) για τα ερασιτεχνικά αθλητι-
κά σωµατεία, που έλαβαν την έκτακτη οικονοµική ενί-
σχυση για το έτος 2020 δυνάµει του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020, ή λαµβάνουν την έκτακτη οικονοµική ενί-
σχυση της παρ. 1 του παρόντος για το έτος 2021.

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 120
Ορισµός διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης
συµµόρφωσης τουριστικών επιχειρήσεων µε τα

πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου

Με κοινή απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουρ-
γείου Τουρισµού και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργείου, δύναται να ορίζεται διαπιστευµένος από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) φορέας της γε-
νικής κυβέρνησης, ως αποκλειστικός αρµόδιος φορέας
εκπόνησης και υλοποίησης του εθνικού συστήµατος ε-
λέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης της εφαρµογής
από τις τουριστικές επιχειρήσεις των µέτρων προστα-
σίας κατά της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 121
Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων έτους 2021 για την

κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας

1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου εί-
ναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, κατό-
πιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί
δηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε απευθείας ανάθεση
κύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), στο σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώσεις της παρούσας δεν
δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου
2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων βαρύνουν
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού.
Εφόσον συνεχίσουν να διαµένουν πρόσωπα στα ως άνω
καταλύµατα πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021, µέχρι τη
συµπλήρωση των αναγκαίων ηµερών διαµονής που έ-
χουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρµόδιες υ-
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γειονοµικές αρχές για την πρόληψη και αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουρ-
γείο Τουρισµού πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού, καθορίζονται ο χρόνος µίσθωσης, ο τρόπος
αποζηµίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.

3. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας
που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19 και µέχρι τη δηµοσίευση νέας σχετικής πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως όχι πέ-
ραν της 15ης Μαΐου 2021, είναι δυνατή η µίσθωση µε α-
πόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρι-
σµού των επιλεγέντων καταλυµάτων δυνάµει των άρ-
θρων 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και 286 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) που βρίσκονται εντός των διοικητι-
κών ορίων των Δήµων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και ε-
ντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Χανίων
και Ηρακλείου. Οι δαπάνες των µισθώσεων βαρύνουν
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού
και θα καταβληθούν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 και 286 του
ν. 4738/2020.

4. Τα ποσά της αποζηµίωσης που καταβάλλονται δυνά-
µει της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Τουρισµού της παρ. 2, είναι αφορολόγητα, µη εφαρ-
µοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής
τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δηµο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέ-
λος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013,
δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δηµόσιο εν γέ-
νει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122
Ρύθµιση για το Φαράγγι Σαµαριάς - Τροποποίηση της
περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8  του ν. 4519/2018

Το πρώτο και τέταρτο  εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) τροποποιούνται
και η περ. δ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυµού Λευ-
κών Ορέων (Φαράγγι Σαµαριάς) και ανεξάρτητα από τον
χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της
περ. α΄, µέχρι τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης
του άρθρου 43 παρ. 1 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ισχύει η
υπ’  αριθµ. 40982/2003 απόφαση του Υπουργού Γεωρ-
γίας (Β΄ 511) και αρµόδια για τη διαδικασία πρόσληψης
εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδι-
κασία για τη διαχείριση της επισκεψιµότητας είναι η Α-
ποκεντρωµένη Διοίκηση Κρήτης δια της Διεύθυνσης Δα-
σών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιµο του εισιτηρίου για
την ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη
Διεύθυνση Δασών Χανίων και κατατίθενται στον λογα-
ριασµό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµεί-
ου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταµείο διαθέτει πο-
σοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φα-
ράγγι Σαµαριάς, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων ή υ-
πηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριµέ-
νης περιοχής. Από το ανωτέρω ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%), το ένα τρίτο (1/3) διατίθεται στην Τοπι-
κή Κοινότητα Λάκκων του Δήµου Πλατανιά, το ένα τρίτο
(1/3) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ρουµέλης του Δήµου
Σφακίων και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) επιµερίζεται ι-
σόποσα στις λοιπές όµορες τοπικές κοινότητες των οι-
κείων Δήµων.»

Άρθρο 123
Παρατάσεις προθεσµιών αρµοδιότητας Υπουργείου

Μετανάστευσης και Ασύλου 

1. Η ισχύς των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάµει
της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
και παρατάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 156 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256), παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2021. Κενές θέσεις, που δεν καλύπτονται µέ-
χρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά από
τις ως άνω συµβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από
τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου
κωδικού θέσης, σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες
κατάταξης.

2. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256), ως προς τα δελτία αιτούντων διεθνή προστα-
σία, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι την 30ή.6.2021. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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