
  ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-

νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 
6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 
22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 
του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, 
τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου 
106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατι-
κής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κα-
θώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών 
συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων

Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπα-
σχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες 

ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη 
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης 
ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες 
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 
πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύ-
σεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και 
δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, 
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα.».

Άρθρο δεύτερο
Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ 
και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οι-
κονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και 
εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού 
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει 
πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρ-
τίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει 
σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, 
γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος 
ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο 
του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης 
με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού 
έτους 2019.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της 
παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυ-
ρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 
4174/2013, Α΄ 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις 
σωρευτικά:

α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτω-
σης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και 
υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελή-
θηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα 
καταβολής του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο εικοστό έκτο 
Απαλλαγή γονέων από τροφεία 
δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών 
και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών

1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα 
σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των 
οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει 
των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσονται από την προ-
βλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για 
το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν 
χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτι-
μο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή 
των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του 
κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης 
Μαΐου 2020.

Άρθρο εικοστό έβδομο 
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού 
από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση 
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να 
προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να 
επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων 
αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των 
προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, 
αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από 
την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. 
Η προμήθεια γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 
3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σε περίπτωση που οι 
πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέ-
ρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές 
Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.

2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτη-
μα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από 
το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των 
φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή 
tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτού-
νται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προ-
μηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου 
και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται 
προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με 
ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για 
όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Άρθρο εικοστό όγδοο 
Διανομή υγειονομικού υλικού 
και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας 
από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφό-
σον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την περ. α΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και να διανέμουν 
κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα 
μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την απο-
τροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δημόσιες 
υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου 
της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 
143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους. Για την 
προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του 
αρμόδιου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει 
τεκμηριωμένα η ανάγκη.

2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος 
της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Άρθρο εικοστό ένατο 
Καθορισμός ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών 
σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα 

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 
δημοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, του συν-
δέσμου δήμων ή του ιδρύματος είναι δυνατός ο καθο-
ρισμός:

α) Εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργα-
σίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρό-
νο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται, λόγω της ανάγκης 
αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για 
την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19,

β) της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για ορισμένες 
υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από 
την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως 
και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο 
ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών 
της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα. Οι αποφάσεις του 
παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους 
και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα 
πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Άρθρο τριακοστό 
Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων 

Στην παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της 
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 
75) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ αντικαθίσταται με δύο 
νέα εδάφια ως εξής:

«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ 
(18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις 
των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 
2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων 
έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού.».
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