
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-
θρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με 
την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-
σης του κορωνοϊού COVID-19.

2 Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό 
COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιο-
λογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (1)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-

θρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με 

την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του (Α’ 55).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το αριθμ. 13133/Δ4 783/24.03.2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογι-
σμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου 
και Μαρτίου 2020.

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της 
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περι-
όδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 
για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των 
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργα-
σίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρ-
θρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 
20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 
αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και 
έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά 
το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω 
εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 
ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), 
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλι-
σης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φο-
ρέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, 
με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της πα-
ρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχο-
λούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμε-
νων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 
της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. 
Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές 
εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων 
εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του 
άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄, 
20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός 
των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης 
εργοδοτών

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της πα-
ρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 
ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθε-
σμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθ-
μισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό 
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν 
υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυ-
ξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπαγωγής

Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχει-
ρήσεις ή εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό 
ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή 
εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4
Απώλεια ευεργετημάτων

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή ερ-
γοδοτών του άρθρου 3 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τί-
θενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας 
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και 
στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου 
οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής 
των άρθρων 1 και 2 της παρούσας παύει αυτοδικαίως, και 
οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις 
από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

 Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Aριθμ. 16496 (2)
Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό 

COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβι-

ολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α’ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α’ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και της παρ. 24 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) καθώς και του 
αρ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 εδ Γ και του άρ-
θρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α’ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του ν. 4485/
2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 όπως 
προστέθηκε με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.

7. α) Το ΦΕΚ 108/Α’/01.07.1978 (Ίδρυση Έδρας Μικρο-
βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

β) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Α3/οικ. 16220 
(ΦΕΚ 1126/Β’/21.12.1979 Ίδρυση Εργαστηρίου Μικρο-
βιολογίας).

γ) την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/377 (ΦΕΚ 
149/Β’/06.04.1983 Σύσταση τομέων και γνωστικών αντι-
κειμένων στο Τμήμα Ιατρικής).

8. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αριθμ. 
1082/11.03.2020 (σχετ. εγγ. αριθμ. 15915/12.03.2020 
Πρυτανείας) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο».

10. Το από 16.03.2020 έγγραφο της Κωνσταντίνας 
Γκαρτζονίκα, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήμα-
τος Ιατρικής με θέμα: «Λειτουργία κέντρου αναφοράς 
για τον ιό COVID-19 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», και την θετική γνώμη της 
Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής Άννα Μπατιστάτου, 
αποφασίζει:

Τη λειτουργία του κέντρου αναφοράς για το ιό 
COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 
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του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο απομονώνεται 
από τους άλλους χώρους της Ιατρικής Σχολής, για όσο 
χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι η οικονομική και υλικοτεχνική υποστή-
ριξη της λειτουργίας του, θα επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η λειτουργία του εν λόγω Εργαστηρίου θα γίνεται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα ασφαλή πρωτόκολλα και τους 
κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

Η ισχύς της παραπάνω αρχίζει από την ημέρα έκδο-
σης της πρυτανικής πράξης λόγω του επείγοντος του 
θέματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02010442603200016*
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