
 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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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.
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6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προ-
βλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του 
ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου 
αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρ-
τίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα

1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού 
και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και 
παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να 
προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσι-
μων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά πα-
ρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά 
καταστήματα που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστι-
κές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας. Η επιχείρηση 
ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ’ 
εξαίρεση αυτή προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας 
του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά με σκοπό την πα-
ράδοση των ζητούμενων υλικών ή ανταλλακτικών, για 
χρονικό διάστημα και με προσωπικό που είναι απολύτως 
αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδο-
σης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

2. α) Στο τέλος της παρ.  1 του άρθρου 48 του 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:

«(θ) να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του 
διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων:

(θα) κατά την υποβολή προσφοράς από τους Προμη-
θευτές για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας,

(θβ) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης Προ-
μήθειας,

(θγ) για τη διάθεση οποιουδήποτε τυποποιημένου 
υλικού που καταρτίζει ο Προμηθευτής, της σύμβασης 
Προμήθειας, καθώς και των εγγράφων που τη συνοδεύ-
ουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη 
μορφή, εφόσον ζητηθεί.

(θδ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχε-
τικές υπηρεσίες,

(θε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλω-
σης και

(θστ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλω-
σης, εμπρόθεσμη ή μη».

β) Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις 
συμβάσεις Προμήθειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρ-
ξη ισχύος της.

γ) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να 
ισχύουν διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων που 
ρυθμίζουν αντίθετα τα θέματα που ρυθμίζονται με την 
παρούσα.

3. α) Παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες:

αα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και 
των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες 
λήγουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

αβ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουρ-
γία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με υποχρέωση 
θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

β) Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες:
βα) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και 

των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες 
λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2020.

ββ) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουρ-
γία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης 
αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 
1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

βγ) Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών 
Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-
ΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021), καθώς και ειδικά για 
το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των 
Τιμών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

βδ) Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή 
κανονικής, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 
του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο 
τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η προθεσμία για 
την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 
για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του 
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και για την υποβολή στον αρμό-
διο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), το πέρας της οποίας εμπίπτει στο 
χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών 
χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων

Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των 
εισιτηρίων, μεμονωμένων και ενιαίων, αρχαιολογικών 
χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων που 
εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 
μειωμένη τιμή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Τα-
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), 


