Ενημερωτικό Δελτίο
COVID-19 Critical Legislation Matters

«Το ελληνικό αναγκαστικό δίκαιο της πανδημίας»
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
25.02.2020,
11.03.2020,
14.03.2020 και
20.03.2020
ΦΕΚ Α’ 42/2020,
ΦΕΚ Α’ 55/2020,
ΦΕΚ Α’ 64/2020,
ΦΕΚ Α’ 68/2020

Στο παρόν παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις των ΠΝΠ με για την εξαιρετικά
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19. Το παρόν σημείωμα χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι
κυριότερες διατάξεις και το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στα μέτρα
πρόληψης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον περιορισμό της πανδημίας. Στο δεύτερο
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, στο δε τρίτο,
τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο ρυθμίσεις για μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, προσωπικών
δεδομένων και εταιρικού δικαίου. Στο έκτο κεφάλαιο εκτίθενται οι κρισιμότερες διατάξεις για
τα εργασιακά ζητήματα. Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται οι εξαιρετικές ρυθμίσεις των
ημερών επί των Δημοσίων Συμβάσεων και στο όγδοο οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τα
προϊόντα και τους παρόχους υγείας. Στο ένατο κεφάλαιο, κινούμενοι ομοίως στον χώρο της
Υγείας παρατίθενται οι εξαιρετικές για την εποχή ρυθμίσεις για την συνταγογράφηση
φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας, καθώς και για την εκκαθάριση των δαπανών αυτών. Τέλος
στο δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά νομικά ζητήματα σχετικά με την
διαχείριση του συμβατικού κινδύνου από την ανωτέρα βία της πανδημίας.
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Α. ΜEΤΡΑ ΠΡOΛΗΨΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1Ο ΠΝΠ 25/2).

Τα μέτρα αυτά, κατ’ άρθρο 1 ΠΝΠ 25.02.2020, δυνητικά συνίστανται:
(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο,
υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία
προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν
άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και
μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής
αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές
όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου,
(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή
εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη
χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με
χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων,
σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπό
συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα
μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού
περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής
δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές
εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση
του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου,
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών,
κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή
απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού
και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ
των ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της
χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών
μουσείων, καταστημάτων υγειονομικού
δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών,
κοινού,

λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων,
εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και
ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων,
καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης

(η) στην προσωρινή επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας μέσων
μεταφοράς εντός της επικράτειας,
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(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον σε ομάδες προσώπων προς
αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το
μέτρο του προσωρινού περιορισμού ευρύτερων ομάδων προσώπων δύναται να
προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πρόσωπα
της περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β)
μέτρα. Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το
ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της
συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας.



Άρθρο 9/14.03.2020 ΠΝΠ

Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της
διασποράς της νόσου
Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί
να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική
Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και
αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε
πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση
εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της
παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται
ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Σημαντικές ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 666/2020, 668/2020, 723/2020, 724/2020,
708/2020, 725/2020, 726/2020, 727/2020, 728/2020, 731/2020,
782/2020, 783/2020, 833/2020, 848/2020, 850/2020, 855/2020,
856/2020, 857/2020.
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Ειδική αναφορά στις παρακάτω ΚΥΑ:

 ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/ ΦΕΚ Β’915/2020

 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρ. 1 της ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 Εξαιρέσεις: Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ), αρτοποιεία και
ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα, φαρμακεία, τράπεζες (με ειδικές οδηγίες
για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας,
δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες
/ λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές
συναλλαγές), τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και
μέτρα υγιεινής των εργαζομένων
 Κατ’ άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των
οποίων δεν απαγορεύεται δια της παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας
του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ
τους.

 ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 /ΦΕΚ Β’ 986/2020

 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ο
περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 06:00 έως και
06.04.2020 και ώρα 06:00.
 Εξαιρέσεις: α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες. β)
Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. γ)
Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου
δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο
που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας
σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία)
υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων
που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας
γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ) Σωματική άσκηση σε
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εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την
προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της αναγκαίας απόστασης
1,5 μέτρου. η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
 Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ΚΥΑ, τη διαπίστωση των
παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή
ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019. Στα
πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της ΚΥΑ επιβάλλεται, με απλή πράξη των
ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε
παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 - ΦΕΚ 987/22.03.2020)
 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.

 Λοιπές Σχετικές ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 649/2020, 648/2020, 666/2020, 668/2020,
723/2020, 724/2020, 708/2020, 725/2020, 726/2020, 727/2020,
728/2020, 731/2020, 782/2020, 783/2020, 833/2020, 848/2020,
850/2020, 855/2020, 856/2020, 857/2020, 858/2020, 859/2020,
860/2020, 861/2020, 862/2020, 863/2020, 864/2020, 915/2020,
928/2020
 Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ Φ/69/108/οικ.7874
 Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας υπ’ αριθ. 12339/404/12 Μαρτίου 2020



Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 1, παρ. 5 ΠΝΠ 25.02.2020)

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα παραπάνω μέτρα έχει δικαίωμα να υποβάλει
ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου
λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου. Η εκδίκαση των αντιρρήσεων
γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό
περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται απόδικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο
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Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.



Κυρώσεις (άρθρο 1, παρ. 6 ΠΝΠ 25.02.2020)

Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη
διάταξη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:









Για τις «18 χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις για την απαγόρευση της
κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, πιέστε εδώ.
Για την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ», πιέστε εδώ.
Για την «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ», πιέστε εδώ.
Σχετικά με τη ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) της 20/3/2020 και
ιδίως για το άρθρο 11 και το σύστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (800 €),
πιέστε εδώ.
Για τους ΚΑΔ που φαίνεται να εντάσσονται στο παραπάνω σύστημα, πιέστε εδώ.
Ενώ σχετικά με τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων (ιδίως ευαίσθητων δεδομένων υγείας) στην παρούσα
συγκυρία, πιέστε εδώ.

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Με την νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 (ΦΕΚ Β’ 864/2020) που αντικατέστησε
την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 (ΦΕΚ Β’ 833/2020), οριστικοποιήθηκε η
επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων
και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020. Συνέπειες:
α) αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και δικαστικών δικαστηρίων
προσωρινή β) προσωρινή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. γ)
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αναστέλλονται οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
και η διενέργεια πλειστηριασμών
 Εξαιρούνται: α) εξέταση αιτημάτων έκδοσης προσωρινής διαταγής β) εκδικάζονται
επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας γ) η δημοσίευση
αποφάσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες στα παραπάνω links.
 Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων βλ. ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 19738/19.03.2020
(ΦΕΚ Β’ 936/2020) - Προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και
άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου,
Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» από 20.03.2020 έως και 02.04.2020. Εξαιρούνται οι διοικητικές
λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Άρθρο 1/ΠΝΠ 20.03.2020
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
 Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000,
Α΄ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής: «50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την
ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ
3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά
παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και
ΕΧ 3824). Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη
μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται
εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν
λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».
 Ισχύει έως την 31 Δεκεμβρίου 2020.
 Απόφαση αριθμ. Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17.03.2020) όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. Α1055 απόφαση (ΦΕΚ 992/Β΄/23.03.2020 Διοικητή Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο
Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την
πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού.
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Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που εξέδωσε η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων βλ. ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: PV
Newsletter_No 9_Employment Data Protection law.pdf

Ε. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 Άρθρο 33 παρ. 2 της ΠΝΠ της 20/03/2020
 Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή
οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και
τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση (ισχύει έως τις 30 Ιουνίου
2020).
Από το ανωτέρω συνάγεται ότι μπορεί η ΓΣ να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ακόμα
και αν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ως προς τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων ενόψει της επίκαιρης
επιδημίας του νέου κορoνοϊού βλ. ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο
σύνδεσμο: POTAMITISVEKRIS-Employment-law-Newsletter_Issue-No-8.pdf

Ως προς την τελευταία ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν
οι εξής ρυθμίσεις:


Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 9)

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
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α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με
περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και
εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας
υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά
την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του
ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (άρθρο
10)

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο
εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί
υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες
κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου
σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα παραπάνω
υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που
απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.


Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας (άρθρο 11)

1. Απαγόρευση απολύσεων
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω
κορωνοϊού βάσει ΚΑΔ
Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά,
λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19,
δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του
προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους
στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με
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δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του
φαινομένου. β) οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση
της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη
λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους,
να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με
εκείνο της αναστολής. δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι
πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε
λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. β) Δικαιούχοι της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι
εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως
20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή
αποχώρηση από τους ίδιους. γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. δ) Οι Α.Π.Δ. των
εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους
κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. ε) Η δαπάνη για την
αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού
α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω
εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α. β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και
τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου
2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή
αποχώρηση του εργαζόμενου. γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων
περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους
βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή
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ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Ζ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η τρέχουσα κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη ταχύτατων διαδικασιών για την
προμήθεια ζωτικών προμηθειών-υπηρεσιών. Ειδικότερα:


Άρθρο 3 ΠΝΠ 25/2/2020

 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων
εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για
απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και
φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της
δημόσιας υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση
πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται
με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού
υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή
συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού μπορούν να
διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας
του Υπουργείου Υγείας ή να ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή
αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα
αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για
απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και
φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η
πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου για χρονικό διάστημα
τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και
διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά
κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για
την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.


Άρθρο 8/ ΠΝΠ 11.03.2020
Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών
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 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.
 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 16/ΠΝΠ 11.03.2020
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 3/ ΠΝΠ 14.03.2020
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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, μπορούν, κατά παρέκκλιση των
κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται
διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν.
4412/2016 (Α’ 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:
α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό
και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520
(Γραμμή Καταναλωτή), β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και
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αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που
υπάγονται.


Άρθρο 12/ΠΝΠ 14.03.2020
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς
παρόχους

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να
συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται
μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και
δύναται να απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι
συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα
διαθέσιμων υπηρεσιών.


Άρθρο 34/ ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020



Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω
του κινδύνου περαιτέρω 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
δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων 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 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.), την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή
υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, 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
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Άρθρο 60/ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’69/2020 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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, με απόφαση του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή
διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί
προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας
που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης
αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
 Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές
μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την
έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.

Η. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΔΩΡΕΕΣ



Άρθρο 4 ΠΝΠ 25.02.2020
Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων

 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών,
κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων
παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εφόσον
αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με την ανωτέρω
απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες
ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης
των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και
εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
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Άρθρο 18/ ΠΝΠ 11.02.2020
Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

 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.
 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 2/ΠΝΠ 14.3.2020
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και
προσωπικής υγιεινής
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής,
εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών
προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην
ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2)
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α)
χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
 Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα
αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), β) την
τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον
ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την
επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του
νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται με
δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική
και κάθε επόμενη δήλωση.
 Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον
κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται
μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
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 Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής: α) κατάσχεση
των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί
ανακριβώς και β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.


Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης
των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων
από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2.

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν
να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία
των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 3, οι
περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4.
 Οι υποχρεώσεις ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας (14.03.2020). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών.
 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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, οι
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής
ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
 Άρθρο 17/ ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
στους καταναλωτές
 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται
να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά
πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και
προσωπικής υγιεινής: α) Προϊόντα απολύμανσης. β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
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γ) Αντισηπτικά προϊόντα. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω
προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.
 Άρθρο 21/ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη
περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την
ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών
υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν
την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο
από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και
υπηρεσίες.


Άρθρο 6/ΠΝΠ 14/03/2020
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών
πραγμάτων, υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται,
για την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά,
αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και
εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων
ατομικής προστασίας και των φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός
που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας,
πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων,
κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα
συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας
ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός
ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται
συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η
χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.
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 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι
πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την
εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται
εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν
εισήγησης εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του
Υπουργείου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των
δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προμήθειας των επιτασσόμενων
πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την
κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της
ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για
το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της
επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της
κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.
 Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας
της παρ. 2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα
επιτασσόμενα είδη πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το
ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις
βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του
προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές,
αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και από όργανα της
Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την
υλοποίηση της επίταξης. Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών
πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων
Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.


Άρθρο 20/ΠΝΠ 20.03.2020
Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων

ειδικού

νοσοκομειακού

 Στην από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται
ως εξής: «Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου
τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση
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της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών
(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων
αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών
συνεταιρισμών φαρμακοποιών». 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου
αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να
επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη,
τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην
έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και
των φαρμάκων.».
Σχετική ΚΥΑ : ΦΕΚ Β’ 848/2020


Άρθρο 8/ ΠΝΠ 14.03.2020
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός
Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης
φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω
δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς
τα δωριζόμενακινητά πράγματα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα
και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση από το
Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή
ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του
Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των
νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας.
3.Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων
πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας
υγείας, ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός
κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα
αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία
αναπνευστήρων, πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους,
μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.



Άρθρο 58/ΠΝΠ 20.3.2020
Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού
εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
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 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό
σκοπό την αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων
ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες Υγειονομικές
Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές
δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του
Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της
δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση
του Υπουργού Υγείας ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να
διενεργήσει την προμήθεια του εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό
από τον δωρητή, περιλαμβάνονται ρητά όλα τα νπδδ και νπιδ, του Υπουργείου
Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη
προμήθεια των ειδών της παρ. 1 κατά τις διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και της
υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού. Κάθε
νομικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να
παρέχει άμεσα κάθε αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την
είσπραξη του ποσού της δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της
παρ. 1, και να παρέχει αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό
Υγείας για την υλοποίηση των σχετικών προμηθειών.
 Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το
νομικό πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που
κατανέμει τα προμηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα
νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, όλων των δομών δημόσιας υγείας
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Θ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ



Άρθρο 36 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
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 Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω
του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον
περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των
ασθενών, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη
συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η
άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://
www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
 Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»),
είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφορια- Τεύχος A’ 68/20.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 κών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές
φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης
υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος
μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο,
καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω
μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας
στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
 Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά
τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων
του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος
(sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής
που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος
της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής,
φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία
διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι
ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική
συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η
ημερομηνία αυτής.
 Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον
φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο
φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης
της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής),
ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με
βάση τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη
συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία
εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής
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συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο
Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει
δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις
ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα
αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό
τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για
επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον
φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων
του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει
ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής
 Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να
παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού
μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού
COVID-19.


Άρθρο 49/ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες
συνταγές, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως
πάσχοντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης
ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η ισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό
διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής: Οι
θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των
ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω συνταγές,
δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς
και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η
συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις
σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την
επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από
τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για
«επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του
προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών,
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς
α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο
φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των
φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω
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δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης
που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης
αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων
των επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να
εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς
μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική
αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς
τους, είτε πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Άρθρο 50 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
φάρμακα του Σ.Η.Π.

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής
σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν
καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΗΠ.


Άρθρο 51 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό

 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε
περιορισμό κατ’ εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του παρόντος.
 Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για
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την υλοποίηση της παρ. 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με
απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
προμηθειών και συμβάσεων.


Άρθρο 52 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων
και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας

 Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να
εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο
λογιστικό έλεγχο, (β) σε ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς
την αποστολή λογαριασμού με τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με
μόνη την ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη www. eopyykmes.gr του
Τιμολογίου, του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής
Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου Τεύχος A’ 68/20.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1145 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται
το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών
διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
 Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά
ν.π.δ.δ., οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα
ιδιωτικά φαρμακεία, εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για
την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα
εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της
30ης.6.2020.


Άρθρο 53 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής
δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως
πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περ. γ΄ της παρ.
7 και της παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με
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την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά
γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων που
διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν
απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η
θεώρηση από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική
γνωμάτευση εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον
κωδικό της γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά,
μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να
βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και στον Φάκελο Υγείας
τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι
διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους
παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης
(barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30.6.2020
δύνανται να εκδίδονται γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες
εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας
ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄
βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ταυτοποίησης, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα
φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής
τους με τον κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του
παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο
παραλαβής κατά την παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών.


Άρθρο 54 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020 Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

 Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται
θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν
έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)
δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς,
δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το
θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με
απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από γνωμοδότηση
της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού σταδίου
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος
Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας των
αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού
τομέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών, καθώς και
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κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι
δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την
έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της
από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.


Άρθρο 56 ΠΝΠ 20.03.2020 ΦΕΚ Α’68/2020
Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης,
ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων

 Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή
πληρωμής των ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ή τμήμα αυτών, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως
80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιμολογίων που υποβάλλονται
στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). Στη συνέχεια εκδίδονται
συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Τα
ανωτέρω εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά
δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή
τρίτους.
 Το σύνολο της διαδικασίας της παρ. 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν
απαιτούνται η προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή
βεβαίωσης οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ’
εξουσιοδότησή του απόφασης, οι οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των
μέτρων κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι
πέραν της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του αποδιδόμενου ποσού δύναται να
επανακαθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με
όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της
εξαιρετικής διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. Από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών
αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και
οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και
γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.
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Ι. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
(FORCE MAJEURE)

Μείζον θέμα αποτελεί η διαχείριση των συμβατικών σχέσεων (Management of
Contractual Risk), ενδεικτικά σχέσεων εμπορικής συνεργασίας, παροχής
υπηρεσιών, εργασιακών σχέσεων κ.α. σε περιβάλλον έκτακτης και όλως
απρόβλεπτης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας που ενεργοποιεί τη συνδρομή
γεγονότων ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία αποτελεί συνθήκη που ρυθμίζει το
πλέγμα των συμβατικών σχέσεων όταν συντρέχουν απρόβλεπτες έκτακτες
περιστάσεις, που επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης, και είναι αδύνατον
να προβλεφθούν/αποτραπούν/περιοριστούν με ενέργειες των συμβαλλόμενων.

 Κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρο 255ΑΚ, άρθρο 10 παρ. 6 ΚΔΔιαδ,
άρθρο 27 παρ. 5 του π.δ. 18/1989] συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας οποιοδήποτε
ανυπαίτιο γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν
δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και
σύνεσης, ανεξάρτητα αν το γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι (βλ. και Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Γνώμη Δ107/2018, Απόφαση 261/2014, Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.03.2020)

 Συνεπεία ιδιαιτέρως της έκδοσης των από 25/02, 11/03 και 14/03 Πράξεων
Νομοθετικών Περιεχομένου, κατεξοχήν κυβερνητικών πράξεων, δύναται να
υποστηριχθεί ότι η διαμορφωθείσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση λόγω των
μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του Covid 19, εγχώριων αλλά και διεθνών,
συνιστά μια ομάδα περιστατικών, που είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις αδύνατο να
αποτραπούν ή τουλάχιστον δυσκολότερα από ό,τι τα λοιπά τυχηρά, δηλαδή τα υπό
στενή έννοια, που βρίσκονται πλησιέστερα προς την αμέλεια, δηλαδή περιστατικά
απρόβλεπτα και αναπότρεπτα ακόμη και "με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως
του συναλλασσομένου". (βλ. ενδεικτικά απόφαση ΑΠ 513/2016).

 Καταρχήν, η ανωτέρα βία, ελλείψει νομοθετικής διάταξης (π.χ 656 ΑΚ για
απαλλαγή του εργοδότη), είναι συμβατικός όρος και επομένως εναπόκειται στη
βούληση των μερών η ερμηνεία και οι επιπτώσεις της στην εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
Συμπέρασμα: καταρχήν απαιτείται καταφυγή στο περιεχόμενο του ειδικού
συμβατικού όρου περί ανωτέρας βίας που ρυθμίζει εξαντλητικά τις συμβατικές
σχέσεις στην περίπτωση αυτή.
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 Ελλείψει όμως της ανωτέρω συμβατικής ρήτρας περί ανωτέρας βίας, που ρυθμίζει
ζητήματα συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας κατά την εκτέλεση των συμβάσεων,
κατά πάγια νομολογία ισχύει ότι ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την μη
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, παρά μόνο εάν κατέστη υπερήμερος πριν
επέλθουν οι λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι σε αυτή τη περίπτωση δεν
καλύπτουν την υπερημερία. Στην περίπτωση αυτή, συντρέχει η περίπτωση της
ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής κατ’ άρθρο 380 ΑΚ. Συνέπεια: ο
αντισυμβαλλόμενος δανειστής απαλλάσσεται από την αντιπαροχή, και εάν τυχόν
κατέβαλε μπορεί να την αναζητήσει κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό.
 Σε περίπτωση επέκτασης των χρονικού διαστήματος της ανωτέρας βίας,
εγκαθιδρύεται δικαίωμα υπαναχώρησης/ καταγγελίας της σύμβασης από τον
αντισυμβαλλόμενο, το οποίο όμως πρέπει να ασκηθεί μέσα στο πλαίσιο που
επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 445/2019 και
ΑΠ 3367/2010 αναγνωρίζουν το δικαίωμα υπαναχώρησης/ καταγγελίας της
σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενο στα πλαίσια σύμβασης έργου και σύμβασης
εμπορικής αντιπροσωπείας αντίστοιχα).
 Η ρύθμιση του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης σε συνθήκες ανωτέρας βίας
μπορεί να γίνει και με μονομερή κρατική παρέμβαση. Επί παραδείγματι, τέτοια
είναι η ρύθμιση του άρθρου 2 της ΠΝΠ 20.03.2020/ΦΕΚ Α’ 68/2020, που προβλέπει
ότι «ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την
οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων».
 Ειδικά στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
-Καταρχήν, κατά το άρθρο 204 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
-Κατά το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο
οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση.
-Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αγαθών συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
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-Η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο εκείνου που αφορά, συνιστά,
κατά το μέρος που τούτο είναι εφικτό, λόγο άρσης του συνόλου των δυσμενών
συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από την μη εκπλήρωση ή μη έγκαιρη
εκπλήρωση εκ μέρους του, των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν
από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η
κατοχυρωμένη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας (βλ. ΣτΕ
367/2001, 334/2000, 2997/1999, ΑΕΠΠ 1460/2019, ΝΣΚ 366/2008).
 Διατύπωση της ρήτρας επί ισχυουσών και μελλοντικών συμβάσεων με ειδική
πρόβλεψη για τον Covid 19.
Η πρόβλεψη και ακριβής διατύπωση ρήτρας ανωτέρας βίας στις συμβάσεις με
πρόνοια διαδικαστικών λεπτομερειών επίκλησης της θα έχει θετικές επιπτώσεις
στην εκτέλεση των συμφωνιών. Ομοίως και η επανεξέταση και επαναδιατύπωση
ασαφών και προβληματικών ρητρών ανωτέρας βίας σε υφιστάμενες συμβάσεις
κρίνεται σκόπιμη, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι
συνέπειές του είναι άγνωστο προς το παρόν να προβλεφθούν τόσο ως προς το
χρόνο όσο και ως προς τον αντίκτυπο του.

Το παρόν δεν συνιστά σε καμία περίπτωση νομική συμβουλή αλλά αποσκοπεί
στην ενημέρωση και στην παροχή γενικών πληροφοριών προς τα πρόσωπα στα
οποία εμπιστευτικώς απευθύνεται.

Με εκτίμηση,
Για την POTAMITISVEKRIS
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