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Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνη-

τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της δι-

άδοσής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της δι-
άδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων 
για την οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας.

3.  Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 
αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί 
από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρε-
ωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προ-
θεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλό-
μενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχει-
ρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα 
παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής 
είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών
και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 
αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις 
Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά 
το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και 
αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και 
των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά 
δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 
εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι 
πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το 
χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβο-
λής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών 
και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3
Παράταση προθεσμίας
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να 
παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δό-
σεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους 
απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό 
ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσε-
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ων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή 
προσαυξήσεις.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πλη-
γείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οι-
κονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γε-
νικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά 
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και 
του τόπου εργασίας

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 
10.4.2020, προκειμένου να προσαρμοστούν τα μέρη 
στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και προσωρινά 
μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:

1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να 
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε 
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομο-
θεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση 
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999
(Α’ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί 
να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανω-
τέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας 
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, 
ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε 
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθε-
σία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε 
εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαή-
μερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορί-
ζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 
στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο 
εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ 
αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής 
του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλ-
λακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού 
σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς 
εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι 
γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφι-
κούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονά-
δες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς 
ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας 
τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών 
ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευ-
κόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της 
λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης 
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περι-
ορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με 
την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές 
οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού 
σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας 
(1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις 
(3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της 
τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό 
μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον 
ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα 
ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύ-
θερος επαγγελματίας.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι 
μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με 
κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 
εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που 
μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήμα-
τα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την 
έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον ερ-
γοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα 
στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού 
σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα 
να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο 
γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας 
ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται 
νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κο-
ρωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει 
επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την 
άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει 
την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και 
αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με 
την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκα-
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ναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυ-
τής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η 
να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να 
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανο-
νικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη 
εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. 
Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, 
τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία 
των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο 
τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρί-
το (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από δια-
σταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, 
όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων 
Υπουργών.

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, πα-
ρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω 
έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη 
την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Άρθρο 5
Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων
και λοιπές διευκολύνσεις

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρε-
σίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 
και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός 
Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η 
λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών 
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότε-
ρα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, 
δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το 
χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαι-
δευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγρά-
φονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη 
απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 
σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/
της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλο-
νται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί 
κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει 
χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτε-
λεί στο σύνολο κανονική άδεια.

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την 
παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία 
Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή 
της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας 

όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη 
δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το 
τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν 
αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέ-
ρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά 
την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει 
να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δο-
μής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω 
δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής 
λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτω-
ση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με 
κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής 
άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά 
διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. 
Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιω-
τικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ. 1, 
απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα 
που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης 
της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του 
άρθρου 4.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που 
απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με 
οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό δι-
άστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της 
οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος 
δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της 
παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν 
εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση 
της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν 
εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί 
από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) 
και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετι-
κής υπεύθυνης δήλωσης.

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας 
που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι 
υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, 
να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 
25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών 
τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προη-
γούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την 
άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών 
ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες 
ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή 
υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπο-
λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση 
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υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου 
εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση 
χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η 
εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του 
εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων 
υπηρεσιών.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό 
τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται 
στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης 
μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει ερ-
γασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που 
απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες 
πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 
δημόσιων υπηρεσιών.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 
4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιο-
δήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς 
και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρ-
μόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή 
των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περί-
πτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω 
φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους 
δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου 
υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία 
πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δη-
μόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου 
Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φο-
ρέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που 
πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με 
δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό 
κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση 
αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου 
της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής 
εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και απο-
κλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προ-
στασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με 
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργά-
νου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός 
των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως 
και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
στον οικείο Υπουργό.

Άρθρο 6
Αναβολή συνεδριάσεων
υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρία-
ση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσε-

ων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Στις 
περιπτώσεις λήξης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας και εφόσον 
εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις 
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική 
κρίση κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου 
εδαφίου, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η καταβολή 
της αναπηρικής παροχής. Η ως άνω παράταση προστί-
θεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη 
διάταξη νόμου. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για 
τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές πα-
ροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο 
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, καθώς και για όλα εν γένει τα επιδόματα 
που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της 
οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επι-
τροπών των ΚΕ.Π.Α.. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα 
και η ασφαλιστική ικανότητα όσων εμπίπτουν στο παρόν 
άρθρο. Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση από 
τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με 
τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμε-
νοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση 
αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ΄ 
αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, 
επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με 
την οικεία νομοθεσία. Οι διατάξεις του παρόντος δεν 
κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, 
ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής 
τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιον-
δήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπη-
ρίας, νόμιμο λόγο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθούν οι 
ως άνω προθεσμίες.

Άρθρο 7
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα 
στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας 
χορήγησης επιδόματος γέννησης

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόμα-
τος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» 
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν 
υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από 
τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστό-
τοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για 
έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του 
προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο 
του τρέχοντος έτους.

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόμα-
τος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 
3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η 
αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους 
τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του 
ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα 
η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος 
αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
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3. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς 
των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2.

4. Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 
17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης»
(Β΄ 490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επι-
δόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου 
έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση 
υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέ-
κνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξου-
σιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η 
δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο 
Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 
4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του 
προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προη-
γούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή 
προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 8
Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών

1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφί-
σταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας 
κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου 
συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς και 
παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να 
διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρ-
μοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών ή 
από την ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση 
κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων.

2. α. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου 
του ν. 4506/2017 (Α’ 191), για τις ανάγκες καθαριότη-
τας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της 
ΑΑΔΕ, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για 
δύο (2) επιπλέον μήνες. 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.

β. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της προηγού-
μενης περίπτωσης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρο-
νικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την 
έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 9
Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για 
πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με 
την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδο-
μου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτε-
ρικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), που κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) παρατείνεται 
μέχρι τις 30.6.2020.

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των απο-
φάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της 
δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

2. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας 
νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέ-
τρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία 
του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου 
Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου 
νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτω-
ση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλή-
λου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων 
άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η 
διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για 
τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμέ-
νου έργου ή συμβάσεις έργου.

3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, 
για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανά-
γκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπο-
ρούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτρο-
πής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπο-
λογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά 
την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ.

4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/ 
2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 
30.6.2020.

5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση 
συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέ-
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τρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται 
σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.

Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης 
ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί 
να επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολι-
κής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και 
των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και 
των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

2. Το μέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς και του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην περίπτωση των στρα-
τιωτικών δικαστηρίων, μετά από γνώμη της Εθνικής 
Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση ορίζεται και 
κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήμα-
τα αναστολής ή παρέκτασης δικονομικών προθεσμιών, 
αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής δια-
δικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλει-
στηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστα-
σίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν 
στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των 
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.

Άρθρο 12
Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων

1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκ-
παιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου 
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περι-
ορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), και για όσο 
χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η 
εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων 
σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενερ-
γείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής εθνικής διάταξης.

2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προ-
μήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή 
συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, 
μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτου-
σα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημο-
σίων συμβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται 
με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

3. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας 
ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσε-
ως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής 
υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του 
κορωνοϊού, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά 
για τις ανάγκες Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων 
και Εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Νοσο-
κομείων από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα 
αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημο-
σίων συμβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται 
με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον εξακολου-
θεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης 
προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και 
νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την 
υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προ-
γραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται 
από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή 
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχε-
τικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
(Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Οι σχετικές προσκλήσεις 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση 
ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 13
Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού

1. Οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού 
(Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Ξεναγών) και 
τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση για όσο χρόνο 
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορω-
νοϊού COVID-19.

2. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της 
παρ. 1 τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού 
συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε 
εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Οι δαπάνες της παρ. 1 καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 59 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Άρθρο 14
Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη 
θέση σε ισχύ της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαι-
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τέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη 
διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των επο-
πτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίη-
ση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη 
οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέ-
λεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και 
την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και 
επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκ-
κλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημο-
σίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμη-
θειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των εξή-
ντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με αντικείμενα ενδεικτικά 
τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών 
συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(Α’ 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τους ως άνω 
σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και 
απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του 
και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την 
προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρο-
νικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για 
την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των 
υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατά-
σταση και λειτουργία τους. Η πρόσκληση αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με 
μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 
παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για 
την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συ-
νεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου 
τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημο-
σίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμέ-
νη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το 
ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέ-
ρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
προσωπικού, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου 
του ν. 4506/2017 (Α’ 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου τετάρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86), 
για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους 
δημόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση 
των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 

δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βά-
σει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 
θέσεις αυτές. 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 προσλήφθηκαν οι απασχο-
λούμενοι στις θέσεις αυτές.

Άρθρο 15
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής
λόγω εξαιρετικών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου, σε περίπτωση λήψης μέτρων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 2 και στην περ. ε’ της 
παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, δύναται να παραταθεί η 
ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής 
και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του 
ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) αντί-
στοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης 
των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης 
διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες 
λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, 
καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτε-
ρικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής του 
κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτω-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς 
και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να 
παραταθεί η ισχύς των τίτλων διαμονής και να καθορι-
στεί προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτε-
ρικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοι-
νού στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου (Πε-
ριφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύ-
λου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης 
και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, μετά από την κατά περίπτωση εισήγηση 
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή του Διοικητικού 
Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρ-
χής Προσφυγών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου δύναται να παραταθεί η διάρκεια 
ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας 
(Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμονής και Ταξιδιωτικών Εγγρά-
φων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4636/2019 (Α΄169) και να καθοριστεί προθεσμία, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται 
να παραταθεί και κάθε άλλη προθεσμία που συνδέεται 
με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης 
αιτημάτων διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού.
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4. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω άρθρων μπορούν 
να ρυθμίζονται και ειδικότερα σχετικά θέματα που ανα-
φέρονται στην εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 16
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων 
προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών 
δημόσιας υγείας

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότη-
τες, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου παράδοσης 
των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που 
προορίζονται για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας 
υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και λοιπών νομικών 
προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Πε-
ριφερειών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 
εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των 
Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).

Άρθρο 17
Προσωπικό κλάδων υγείας

1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί 
δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβά-
σεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού 
και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολό-
γων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για 
την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε 
επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυ-
φθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 δύναται 
να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, 
λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγεί-
ας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των 
προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

3. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δύνα-
ται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προ-
σλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών 
που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του 
Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών. 
Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδε-
ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και με βάση τα 
κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 
(Α΄ 28), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του 
Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η διάρκεια 
της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται 
με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 
και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις προσλήψεις της 
παρούσας παραγράφου.

4. Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές 
συμβάσεις, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως τις 
30.09.2020. Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται 
να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.

Άρθρο 18
Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας δύναται να διατίθεται προς χρήση ιατροτεχνο-
λογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας διαφορετικών 
Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19, με ανώτατο χρονικό διάστημα 
διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα 
παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.

2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθε-
ται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός προς χρήση από ένα 
νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο 
νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της 
ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19 με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς 
χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για 
άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ.

Άρθρο 19
Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύ-
ναται για λόγους δημόσιας υγείας και κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να 
κηρύσσει, με απόφασή του, περιοχές της Επικράτειας 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

2. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 
παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής προετοιμασίας 
και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού χαρα-
κτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, δίχως τον 
προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των 
υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).

Άρθρο 20
Ματαίωση παρελάσεων

Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19, ματαιώνονται οι στρατιωτικές παρελάσεις 
και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας 
νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, 
καθώς και οι παρελάσεις στις τοπικές επετείους απελευ-
θέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020.
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Άρθρο 21
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτι-
κοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφε-
ρειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημε-
ρωτικά μηνύματα διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για 
την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η συχνότητα μετάδοσης ορίζεται ως ένα μήνυμα 
ανά ώρα. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν 
και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

3. Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του 
Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θεσπίζονται 
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
παρούσας.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι-
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους 
διατάξεις της.

Αθήνα,11 Μαρτίου 2020
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