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Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμε-

τώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και 

άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (A΄ 75)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 75 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ-
χος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα αντιμετώπισης 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 

προς τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 
9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την 
παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 
του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, την 
παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του 
άρθρου 101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να 
αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία 

και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία 
της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, 
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμε-
τωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που 
ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των 
συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική 
υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία 
των πολιτών.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του 
πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων 
υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμ-
βανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που 
παρέχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που 
προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των 
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους 
με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως 
και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται 
εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε κα-
θεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, 
εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πο-
σού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του 
προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ 
και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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παιδευτικού προσωπικού των Δημόσιων Σχολών Εμπο-
ρικού Ναυτικού.

Άρθρο εξηκοστό έκτο
Παράταση πιστοποιητικών πλοίων

Σε πλοία υπό ελληνική σημαία στα οποία δεν είναι 
δυνατή, εντός των καθοριζομένων από την κείμενη 
νομοθεσία χρονικών διαστημάτων και για λόγους που 
αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διενέργεια 
μίας ή περισσότερων εκ των προβλεπόμενων, από την 
κείμενη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας 
έναντι εκνόμων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων 
και ελέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση 
παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος 
ενός ή περισσοτέρων από τα αντίστοιχα κυβερνητικά 
πιστοποιητικά και των σχετιζόμενων με αυτά πιστοποιη-
τικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθ-
μού, δύναται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου 
διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο 
και της ημερομηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιη-
τικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Η ως 
άνω παράταση χορηγείται απευθείας από τον φορέα που 
εκδίδει τα ως άνω πιστοποιητικά με παράλληλη ενημέ-
ρωση, όπου απαιτείται, του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του 
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού
Πλοηγικών Σταθμών

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./54/5473/6.3.2019 εγκριτικής απόφασης της Επι-
τροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
(Α΄ 280) για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσω-
πικού στους Πλοηγικούς Σταθμούς παρατείνεται για έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή από 
τις 6 Μαρτίου 2020. Με απόφαση του Συμβούλιου Πλο-
ηγικής Υπηρεσίας γίνεται ανακατανομή των θέσεων της 
εν λόγω Π.Υ.Σ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του σχετικού 
διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα συναφές με 
την πρόσληψή τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας 
παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής

1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο 
και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
ν. 4339/ 2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμμα-

τος γενικού περιεχομένου που κατέχουν σχετική άδεια 
περιεχομένου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας, το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται από 
τον υπερθεματιστή σε εννέα (9) ετήσιες δόσεις, με ισά-
ριθμες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή 
του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του 
υπερθεματιστή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4339/2015, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις 
καταβάλλεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε ημερολο-
γιακού έτους, εξαιρουμένου του ημερολογιακού έτους 
2020, εντός του οποίου δεν καταβάλλεται οιαδήποτε 
δόση. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρ-
ξης ισχύος της παρούσας, ποσό τιμήματος κάθε άδειας 
καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή σε ισόποσες δό-
σεις.

2. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο έκτο εδά-
φιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, ειδικά 
αναφορικά με τους ως άνω κατόχους άδειας παρόχου 
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο-
μπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού περιεχομένου, που σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 1, δεν πρόκειται να καταβάλ-
λουν οιαδήποτε δόση τιμήματος άδειας εντός του ημε-
ρολογιακού έτους 2020, το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ για κάθε άδεια που δεν θα αποδοθεί στο 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), θα επιμε-
ρισθεί αναλογικά στις επόμενες ετήσιες δόσεις που θα 
καταβάλει έκαστος υπερθεματιστής και θα προσαυξάνει 
αναλογικά το ετησίως αποδιδόμενο στο Ε.Σ.Ρ. ποσό των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά 
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις 
της.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

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, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΜΕΝΔΩΝΗ, 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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