
 ΠΡΑΞΗ 

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω-

νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-

ξεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

προς τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 
9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 
του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, την 
παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του 
άρθρου 101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να 
αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία 
και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία 
της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, 
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμε-
τωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των 
συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική 
υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία 
των πολιτών.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του 
πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων 
υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμ-
βανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που 
παρέχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο πρώτο
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που 
προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των 
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους 
με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως 
και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται 
εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε κα-
θεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, 
εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του πο-
σού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του 
προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ 
και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί 
σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής κα-
ταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανά-
κτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού 
Δημοσίου».

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για οφειλές 
που θα καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης
και πληρωμής αξιογράφων

1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 
2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη 
δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πρά-
ξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την 
επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφά-
σεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 
του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών 
πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, 
η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης 
ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτού-
ντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικεί-
ου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής 
σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊ-
όντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση 
και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου 
εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα 
του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με από-
φαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των 
κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, 
η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη 
λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους 
για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται 
κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το προϊόν της 
δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης 
και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και 
κάθε άλλο συναφές ζήτημα».

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων 
Καταστημάτων Κράτησης

1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 
5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας, 
κλάδου ή ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώ-
ρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, 
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης ή του νό-
μιμου αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
του Καταστήματος Κράτησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευ-
κολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην 
περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο 
Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς εί-
ναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν 
και τα καθήκοντα που ασκούν.

2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους 
εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης της 
Χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολι-
τικής δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Καταστήματος 
Κράτησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του άδειες κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1.

ΜΕΡΟΣ Ζ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της 
Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και, πά-
ντως, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες από την έκδοση της παρούσας, οι δαπάνες 
για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νο-
σοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν 
σε Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ και οι οποί-
οι προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύ-
πτονται από τις οικείες προξενικές εισπράξεις. Aν αυτές 
δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από 
άλλη Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ρύθμιση του 
προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και τα μέλη των 
οικογενειών των υπαλλήλων που διαμένουν με αυτούς. 
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είναι δυνατή η 
κατάρτιση καταλόγου των ανωτέρω Αρχών της Εξωτε-
ρικής Υπηρεσίας, καθώς και η προσθήκη ή η αφαίρεσή 
τους από τον κατάλογο, ανάλογα με την πορεία εμφά-
νισης, περιορισμού ή διάδοσης του ιού.

2. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δα-
πάνες δεν υπερβαίνει το ποσό που αυτοί θα κατέβαλ-
λαν με βάση τις κείμενες διατάξεις ως συμμετοχή στην 
αντίστοιχη δαπάνη νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και κάθε αναγκαίας ιατρικής πράξης που 
προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ, εάν αυτή παρεχόταν στην Ελλάδα. Για την απο-
στολή των σχετικών δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για 
την εκκαθάρισή τους, ακολουθείται όμοια διαδικασία με 
αυτή της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117).

ΜΕΡΟΣ Η
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό
Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης 
λειτουργίας των φοιτητικών εστιών

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το μέτρο της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των 
Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή της περ. (στ) του πρώτου άρθρου 
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 42) για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού 
COVID-19, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δύναται να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις 
με τουριστικό κατάλυμα της παρ. 4 της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 (Β΄ 987) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και 
Εσωτερικών για τη στέγαση των δικαιούχων που ορί-
ζονται στην περ. (στ) της ίδιας παραγράφου, μέσω της 
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση 
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κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβά-
σεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) έχουν 
το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) 
διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο, υπο-
χρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμματος 
σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 125766/
Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄ 2433). Εφόσον 
το επιλεγέν διδακτικό σύγγραμμα για το διδασκόμενο, 
υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο, μάθημα του προγράμμα-
τος σπουδών, προσφέρεται μόνο σε έντυπη μορφή, οι 
φοιτητές δύνανται να επιλέξουν και να προμηθευθούν 
δωρεάν, επιπλέον του διδακτικού συγγράμματος σε 
έντυπη μορφή, ένα (1) ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο 
σύγγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης εθνικής διάταξης.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ο κατάλογος διδακτι-
κών συγγραμμάτων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 
125766/Ζ1/5.8.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δύναται να 
διευρύνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος του οικεί-
ου Α.Ε.Ι. με την προσθήκη επιπλέον διδακτικών, ελληνό-
γλωσσων ή ξενόγλωσσων, συγγραμμάτων ηλεκτρονικής 
μορφής, μόνο κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος το 
υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, κατά παρέκκλιση 
της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ως 
άνω απόφασης.

Η περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής και προμή-
θειας διδακτικών συγγραμμάτων του παρόντος ισχύει 
αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.E.I. σύμφωνα 
με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), 
λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Προσωρινή αναστολή εφαρμογής
του άρθρου 35 του ν. 4559/2018

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπι-
στώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 
υφίσταται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα 
με την περ. (στ) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η 
διαδικασία προσδιορισμού των οφειλόμενων ποσών των 
περ. (β) και (γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
35 του ν. 4559/2018 (Α΄142), έκδοσης και κοινοποίησης 
των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών από 

τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των 
Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες 
πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό 
διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
των Α.Ε.Ι. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή 
απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ανω-
τέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των 
διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη μη 
είσπραξη των ως άνω ποσών ανεξαρτήτως του χρόνου 
κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές.

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
χορήγησης άδειας

Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως 
την 31η Μαΐου 2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 
του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

ΜΕΡΟΣ Θ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 
του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου 
και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 
42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».

2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 
(Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομη-
νία μεταφοράς από τον ν.  4014/2011 (Α΄  209) στον 
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013».

3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του 
ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκα-
οκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να 
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτη-
των δικαιολογητικών».

4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών 
αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των 
οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και 
των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της 
περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά 
το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 
Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 
της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν 
κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 
Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.




