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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
σε χώρους εργασίας, Οδηγίες
εφαρμογής της αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
αναφορικά με Κατεπείγοντα Μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του
ΣΧΕΤ.:

α)Το από 11-3-2020
(αρ. εισ. πρωτ. 20936/12-3-2020)
ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης
Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ
με το συνημμένο του
β)Το αριθμ. 113/12-3-2020
(αρ. εισ. πρωτ. 20953/12-3-2020)
έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων
γ) Το από 12-3-2020
(αρ. εισ. πρωτ. 20983/12-3-2020)
ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, με το
συνημμένο του

Θεσσαλονίκη,
Αριθμ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:

12-3-2020
20983

 Κοσμήτορες Σχολών ΑΠΘ
 Προέδρους Τμημάτων ΑΠΘ
 Προϊσταμένους όλων των
Υπηρεσιακών Μονάδων ΑΠΘ
 Διεύθυνση Μονάδας Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ
 Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του ΑΠΘ
 Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως
Πανεπιστημιακών Δασών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
 Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ
 Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
(με τη φροντίδα τους να ενημερωθούν
τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Πρύτανη ΑΠΘ
 Αντιπρυτάνεις ΑΠΘ
 Γραμματεία Συγκλήτου ΑΠΘ
 Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΠΘ

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά:
 Το αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) έγγραφο της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»
 Το αριθμ. 113/12-3-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
 Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του»
για την ενημέρωσή σας και τη σχετική ενημέρωση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
καθώς και του προσωπικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Διοίκησης

Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
(υπογραφή)*
*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

Μαριάννα Μπουχουρούδη
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 9/03/2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ: Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Ο. Παντελά
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 2132161325
1. FAX: 2132161907
2. Email: ddy@moh.gov.gr
3.
4.
ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».
Σχετ.:
1. Ν. 3850/2010 (φεκ84/Α/2.6.10) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42/25-02-2020) άρθρο, παρ. 2.
3. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
4. Oδηγίες του CDC σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο
κορωνοϊό COVID-19 σε επιχειρήσεις και εργoδότες (Interim Guidance for Businesses and
employers /CDC)
5. Το με αρ. πρωτ. 685/16-01-20 έγγραφο του ΕΟΔΥ και η λοιπή σχετική αλληλογραφία.
6. Oι οδηγίες του ΠΟΥ για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVID-19 (Διαδικτυακή
θέση: https://www.who.int/)
7. Οι οδηγίες του ECDC για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVID-19 (Διαδικτυακή
θέση: https://www.ecdc.europa.eu)
8. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVD-19 (Διαδικτυακή
θέση: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/)
9. Η από 28/2/20 ανακοίνωση του Υπουργείου εργασίας
10. Τις από 09.03.2020 Οδηγίες του CDC σχετικά με τα άτομα που κινδυνεύουν από σοβαρή
λοίμωξη COVID-19 (People at Risk for Serious Illness from COVID-19/CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
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11. Το 09.03.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας
Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες
Το παρόν έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα
συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση
εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα για την προστασία των εργαζομένων
(ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων) ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας η Υπηρεσία
μας για λόγους διευκόλυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επισημαίνει τα
εξής:
Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές
λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το
ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται
από κορωνοϊούς. Ο κορωνοϊός COVID-19 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη
φορά από τον άνθρωπο.
Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός
COVID-19 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που
αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή
με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της
νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.

Κλινική συμπτωματολογία του κορωνοϊού COVID-19
Η κλινική συμπτωματολογία του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνει κυρίως
 Βήχα
 Πονόλαιμο
 Δύσπνοια
 Πυρετό ,
αλλά και
 Μυαλγίες
 Αρθραλγίες
 Αίσθημα κόπωσης
 Διάρροια και εμέτους (σπανιότερα)
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Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

αποτελούν

άνθρωποι με ηλικία άνω των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα
σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης,
αναπνευστικά νοσήματα) και άτομα με ανοσοκαταστολή. (σχετ. 9 και 11). Για τους
εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ακολουθούνται οι οδηγίες του
ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/«Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 –
Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες»).

Α. Ειδικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους εργασίας. Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με
συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού είτε με ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο
κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, οι
οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν
από την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν τουλάχιστον 14 ημέρες από την
ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής
τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19 και να
παρακολουθούν στενά την υγεία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως
αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (https://eody.gov.gr/«COVID-19 Οδηγίες για
απομόνωση επαφών στο σπίτι» Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’
αποστάσεως εργασία.
Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού είτε
ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID19, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, που εμφανίζουν αιφνιδίως οποιοδήποτε
σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. βήχα, πονόλαιμο, δύσπνοια, πυρετό, κλπ.), θα
πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ:
τηλ. 2105212054 ή στην τηλ. γραμμή 1135) και να αναφέρουν το περιστατικό, ώστε να
λάβουν άμεσα τις σχετικές οδηγίες για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρμόδιου Υπ. Εργασίας και στις δύο ως άνω
περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και
3
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όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας ο προϊστάμενος.
Β. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους
εργασίας.
Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς κορωνοϊού COVID-19

περιλαμβάνουν

αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης
χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις
οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να
τηρούνται και από τους επισκέπτες. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης
απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ.
καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των
κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στο παρόν.
Οδηγίες ατομικής υγιεινής:


Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.



Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων
προσωπικών αντικειμένων.



Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να
απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.



Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με υγρό σαπούνι
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των
χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους
κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία πλυσίματος των χεριών περιγράφεται
εικονογραφημένη στο Παράρτημα Γ.



Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15
λεπτών με άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή
πυρετού.

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με
4
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το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε ευκρινή
θέση στη είσοδο κάθε ορόφου.
Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των
κυλικείων.
Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των ως άνω συμπτωμάτων σε
εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του.
Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα προαναφερόμενα συμπτώματα αναμένει σε
χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας
(όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και ειδοποιείται
άμεσα

ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να

ακολουθούνται πιστά. Ο χώρος όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να καθαρίζεται
και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του
(www.eody.gov.gr,

ενότητα:

«Οδηγίες

για

τον

περιβαλλοντικό

καθαρισμό

μη

υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2»). Σε περιπτώσεις που
είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως εργασία.
Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των
επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα κορωνοϊού
COVID-19. Συστήνεται να ακολουθούνται οι οδηγίες απολύμανσης του ΕΟΔΥ, όπως
αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (www.eody.gov.gr, ενότητα: «Οδηγίες για τον
περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARSCoV-2»).
Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης
 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων
επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες
ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό
σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης
αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες
5
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καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας.
 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να
απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να
φοράει γάντια μιας χρήσης και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να
απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη
γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και
επαναχρησιμοποίησή τους.
 Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση
το πλύσιμο των χεριών.
Υπενθυμίζεται ότι δαπάνες για αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας ή/και καθαριστικών
βαρύνουν τον εργοδότη.

Γ. Περιγραφή προληπτικών δράσεων
1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν
άμεσα τυχόν βλάβες.
2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό
σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε
κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.
3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και
να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
4. Επιμελής

και

συχνός

καθαρισμός

των

αντικειμένων

κοινής

χρήσης

(πχ.

πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές,
φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α.).

Δ. Επαγγελματικά ταξίδια
Πριν από κάθε επαγγελματικό ταξίδι, συστήνεται η σχετική ενημέρωση από την
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/«COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες 8
Μαρτίου 2020»).
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Ακολουθούν Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Παραρτήματα Α, Β και Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Προεδρικό Μέγαρο
Βασιλέως Γεωργίου Β΄2
Αθήνα 100 28
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (προς ενημέρωση)
Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, 10021 Αθήνα
3. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
- Γρ. κ. Προέδρου
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
- Γρ. Πολιτικών Κομμάτων
- Όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα
4. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- Γρ. κ.κ. Υπουργών
- Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών
- Γρ. κ.κ. Υφυπουργών
- Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα όλες τις Γεν. Δ/νσεις, τις Δ/νσεις
και τα Τμήματα των Υπηρεσιών τους,
Φορείς, Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ.)
5. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
- Γρ. Γ.Γ. Περιφέρειες
- Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
(έδρες τους)
6. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
7. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γρ. κκ. Γενικών Γραμματέων (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους
εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.)(έδρες τους)
8. Όλες τις Υ.ΠΕ.
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Γραφείο κ.κ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους).
9. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ
(Με παράκληση να ενημερωθούν όλες οι κλινικές, τα Κέντρα Υγείας και λοιπές
Υπηρεσίες ευθύνης τους)
10. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι νομαρχιακές και τοπικές Μονάδες
Υγείας)
11. Ε.Ο.Δ.Υ.
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι.
12. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥ
13. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
Αγίου Κωνσταντίνου 8
Αθήνα 10241
(με παράκληση να ενημερωθούν όλα τα κατά τόπους ΚΕΠΑ)
14. Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα
15. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα
(με παράκληση να ενημερωθούν όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια)
16. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα 10678
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της ανά την επικράτεια).
17. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 11854 Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσει
όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια)
18. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια)
Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Γε. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
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Παράρτημα Α
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1


Θερμόμετρα

(μη

υδραργυρικά,

π.χ.

ψηφιακά

μασχάλης)

ή

ταινίες

θερμομέτρησης.


Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης



Γάντια μιας χρήσης



Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής

προστασίας και των χαρτομάντιλων ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που
πρέπει να πλυθούν ή να απολυμανθούν.


Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.



Μπουκάλια με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία έγχυσης και βάση. Το αλκοολούχο

διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη,
ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE


Απολυμαντικά

για

χώρους

και

επιφάνειες

(π.χ.

οικιακή

χλωρίνη)

και

απολυμαντικά για αντικείμενα που εξατμίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευμα)
Προσοχή πρέπει να δοθεί στη φύλαξη των αλκοολούχων διαλυμάτων και των
φαρμάκων, ώστε να μην είναι προσιτά στα παιδιά.

1

Πέραν του υγειονομικού υλικού που περιέχεται στο κυτίο Α΄ Βοηθειών, το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε

εκπαιδευτική μονάδα.
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Παράρτημα Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣOY ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)



Το προσωπικό όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια μιας χρήσης.



Τα γάντια μετά την χρήση τους, πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες
των κάδων απορριμμάτων. Δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, π.χ.
πλύσιμο των γαντιών μια χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.



Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ

Πηγή : ΕΟΔΥ
Με γυμνό χέρι δεν αγγίζουμε την εξωτερική επιφάνεια των γαντιών

1
0
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Παράρτημα Γ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

Βάλτε σαπούνι

Ξεβγάλετε καλά

Ρίξτε νερό

Σαπουνίστε
καλά τα
χέρια σας

Κλείστε τη βρύση
χρησιμοποιώντας
χαρτομάντηλο και
πετάξτε το

1
1

Μην ξεχάσετε
να σαπουνίσετε
ανάμεσα
στα δάκτυλα

Σκουπίστε καλά τα
χέρια σας με άλλο
χαρτομάντηλο
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Πηγή : CDC
Κάλυψε με χαρτομάντιλο τη
μύτη και το στόμα σου, όταν
φτερνίζεσαι ή βήχεις.

Καλό, σωστό και συχνό πλύσιμο
των χεριών σου.

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗ
Αρμοδίου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
----Ταχ. Δ/νση
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

Μαρούσι, 12.03.2020
Αρ. πρωτ. 113

: Α. Παπανδρέου 37,151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ
: 210-344 3534, 3537, 3539
: 210-344 3027
: depminoffice@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 783) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων,
σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.».

Το περιεχόμενο της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 κατά το σκέλος που αφορά την
επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020,
εξειδικεύτηκε την 11η Μαρτίου 2020 σε συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Βασίλη Διγαλάκη με το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών
των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η εφαρμογή της ΚΥΑ εξειδικεύεται ως ακολούθως:

Α. Εκπαιδευτική λειτουργία
Το μέτρο απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία
περιλαμβάνει:


Διαλέξεις/Μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας



Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές/Κλινικές ασκήσεις



Πρακτική άσκηση σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες



Σεμινάρια και λοιπές δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δια βίου
μάθησης.

Η παρουσίαση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και η υποστήριξη διδακτορικών
διατριβών συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
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Β. Φοιτητική Μέριμνα, Υποστηρικτικές λειτουργίες/δομές & Λοιπές δραστηριότητες
Απαγόρευση της λειτουργίας των κάτωθι υποδομών:


Βιβλιοθήκες



Αίθουσες κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών



Σπουδαστήρια/Αναγνωστήρια



Αθλητικές εγκαταστάσεις

Απαγορεύονται τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόμενων
και των τελετών ορκωμοσίας. Ορκωμοσία θα πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης
ανάγκης κατά μόνας, ενώπιον του Προέδρου ή/και Κοσμήτορα. Σχετικά με την παράδοση των
πτυχίων, συστήνεται να γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων με ειδική μέριμνα να αποφεύγεται ο
συνωστισμός και χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών.
Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για στέγαση των φοιτητών συνεχίζεται κανονικά.
Ειδικά σε ότι αφορά τα εστιατόρια των εστιών και των φοιτητικών λεσχών, λαμβάνονται αυστηρά
υπόψη οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των φοιτητών με την
παραλαβή φαγητού σε πακέτο σε διευρυμένο ωράριο χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των
φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής. Αντιστοίχως και στα κυλικεία η εξυπηρέτηση του
προσωπικού των ΑΕΙ πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή των προϊόντων σε συσκευασία,
χωρίς παραμονή εντός αυτών και χωρίς δημιουργία ουρών αναμονής.

Γ. Διοικητικές λειτουργίες
Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες των ΑΕΙ καθώς και η λειτουργία των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας δεν αναστέλλονται.
Συστήνεται η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων
με τις ως άνω υπηρεσίες να γίνεται μέσω τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σε κάθε
περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων με αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.

Δ. Λειτουργία οργάνων διοίκησης
Οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων (Σύγκλητος, Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές, κ.λπ.)
συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

Ε. Ερευνητικές δραστηριότητες
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ δεν αναστέλλονται αλλά αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών
ατόμων.
Αναβάλλονται τα επιστημονικά συνέδρια και οι δια ζώσης συναντήσεις ερευνητικών ομάδων εθνικού
και διεθνούς επιπέδου.
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ΣΤ. Μετακινήσεις προσωπικού και φοιτητών
Αναστέλλονται οι οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές, πάσης φύσεως επισκέψεις και σχετικές
μετακινήσεις, σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Αναστέλλονται οι οργανωμένες συναντήσεις στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, οι οποίες συστήνεται
να πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Μετακινήσεις προσωπικού και φοιτητών στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών ή/και ανταλλαγών μέσω
προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus, Erasmus+) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικότερες
ταξιδιωτικές και λοιπές οδηγίες.
Τέλος συστήνεται γενικά ο περιορισμός των μη απολύτως απαραίτητων μετακινήσεων όλων των
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Z. Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόζεται άμεσα, όπου αυτό είναι
δυνατόν, από τα υφιστάμενα συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και υλοποίησης μαθημάτων τα
οποία χρησιμοποιεί το κάθε ΑΕΙ.
Τα ΑΕΙ πρέπει να αξιοποιήσουν το διάστημα από 11.3.2020 έως 24.3.2020 προκειμένου να
προετοιμαστούν, ώστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορεί
να προσφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα εξ’ αποστάσεως, σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί
αναγκαία η παράταση της σχετικής απαγόρευσης.
Για την καλύτερη οργάνωση του όλου εγχειρήματος θα υπάρξει συνέργεια των αρμοδίων υπηρεσιών
των ΑΕΙ με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNET και με τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Θα αξιοποιηθούν επιπλέον εργαλεία σύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των διδασκόντων.

Η. Θεσμικές Παρεμβάσεις
Προωθούνται άμεσα οι απαιτούμενες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εξ’
αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και την προμήθεια
εξυπηρετητών για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και μάθησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

3

Πίνακας Αποδεκτών
Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου
Παντείου Πανεπιστημίου
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημίου Κρήτης
Πολυτεχνείου Κρήτης
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ιόνιο Πανεπιστημίου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης

4

E
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 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 παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής 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 (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις 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.

Αρ. Φύλλου 55

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 καταβολής 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 δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 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 πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 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 νομοθεσία, 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 ανωτέρω 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 πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 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 νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε
εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο 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 καθορίζει 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 Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής
του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου.
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3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, 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 βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες 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 διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της
λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης
προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 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 έναρξη 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 ελεύθερος 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 διαστήματα 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 εργοδότη 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 κορωνοϊό 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 Πληροφοριακό 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 αυτής, 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 κανονικής 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 τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση 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, παρατείνεται 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 υπηρεσίες, 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 Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα 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 εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται 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 καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί
κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει
χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί 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
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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 ανωτέρω 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 δομής, 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 περίπτωση, 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 ιδιωτικό 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 διάστημα, 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 σχετικής 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 προηγούμενου 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 υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση
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υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου
εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας 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 εργασία 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 οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς
και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή
των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση 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 δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου
Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, 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 αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου 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 Δυναμικού 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 συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσε-
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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 προστίθεται σε κάθε παράταση που προβλέπεται από άλλη
διάταξη νόμου. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται για
τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές 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 επιτροπών 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 ενδιαφερόμενοι 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 οποιονδήποτε άλλο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας, 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 επιδόματος 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 ιστότοπου 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 επιδόματος 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 Κοινωνικών 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 επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου
έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση
υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου 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 προηγούμενα 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 υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 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 αρμοδιότητας 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 καθαριότητας 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 προηγούμενης περίπτωσης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 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 έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
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των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, 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 αποφάσεων 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 μέτρων 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 περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, 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 ορισμένου 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 ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν 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 Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή
η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 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 ολικής, 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 στρατιωτικών 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 ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης δικονομικών προθεσμιών,
αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, 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 εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 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 διενεργείται 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 προμήθειας 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 αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων 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.
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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 φύσεως 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 Νοσοκομείων από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα
αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων 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 εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης
προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και
νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την
υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται
από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 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, Ινστιτούτα 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 κορωνοϊού 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 πιστώσεις 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 εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη
οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση 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 παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των εξήντα 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 Πληροφορικής 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 ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για
την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των
υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση 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 συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου
τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το
ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους 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 Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους
δημόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η παράταση
των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
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δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 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 απασχολούμενοι 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) αντίστοιχα, 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, Εσωτερικών 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 περίπτωση 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 καθοριστεί προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και στο πλαίσιο
λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας,
μπορεί να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου) και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης
και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 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 Αρχής Προσφυγών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να παραταθεί η διάρκεια
ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας
(Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμονής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων 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 αναφέρονται στην εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 16
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων
προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
δημόσιας υγείας
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, 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 Περιφερειών 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 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού
και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού, τεχνολόγων 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 καλυφθούν 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 Υγείας, 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, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνεται 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 δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών.
Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται 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
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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 ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής 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 Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.
2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται 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 δύναται για λόγους δημόσιας υγείας και κατόπιν σχετικής 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 Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής προετοιμασίας
και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, δίχως τον
προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των
υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).
Άρθρο 20
Ματαίωση παρελάσεων
Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού 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 απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020.
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Άρθρο 21
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά 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 νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
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αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους
διατάξεις της.
Αθήνα,11 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000551103200012*

