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Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας
τους από το Εθνικό Τυπογραφείο, η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα με την
ημερομηνία δημοσίευσης τους.
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1.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 17 «Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό
της παρασκευής αντισηπτικού»
του ν. 4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/11.03.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
224/14 10.03.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη δημευθείσα και
περιελθούσα στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς και την κατασχεθείσα ως αντικείμενο
λαθρεμπορίας αιθυλική αλκοόλη.

2.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 18-21 «Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων, Ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή
υπηρεσιών, Ζητήματα υπερωριακής εργασίας στον ΕΟΔΥ κατά τη χρονική περίοδο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού, Νομιμοποίηση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων προς
φορείς του Υπουργείου Υγείας»
του ν. 4675/2020 (ΦΕΚ 54/Α/11.03.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
225/15 10.03.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την
αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού

3.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 5 «Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19»
του ν. 4681/2020 (74 Α΄/27.03.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για
την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από
2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και
άλλες διατάξεις.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
245/4 26.03.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με
την χορήγηση αδειών παραγωγής και διάθεσης αντισηπτικών προϊόντων.

4.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Άρθρο 5 «Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75)»
του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/A/03.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
251/21 2.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τροποποίηση του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. αναφορικά με την
αναστολή λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων.

5.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 6 «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας αγαθών»
του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/A/03.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
“Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
252/22 2.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 7 «Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020»
του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/A/03.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
“Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
253/23 2.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αύξηση πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και
ειδικότερα του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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7.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 8,9
του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/A/03.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
“Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
254/24 2.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

8.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 19, 20, 22, 23 και 25 «Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό
σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy, Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης
παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση
συμβάσεων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς προϊόντων ατομικής προστασίας και
νοσοκομειακού εξοπλισμού από την ΙΦΕΤ Α.Ε. Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού
κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους»
του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
257/27 7.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.

9.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 26 «Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων
κύριας κατοικίας»
του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
258/28 7.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας
κατοικίας.

10. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 27 «Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) για επιχειρησιακούς λόγους»
του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
261/31 8.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παροχή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) πρόσθετων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών και αφορούν σε ασθενείς που νοσούν από τον κορωνοϊό.

11. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 2 « Άδεια ειδικού σκοπού»
του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
267/37 14.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τη
χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους.

12. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 3, 4, 6 «Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό
όρους, Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων, Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού
φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων»
του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
274/44 22.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

13. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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Άρθρα 9, 10 «Στήριξη ανέργων, Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων»
του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
276/46 24.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στήριξη ανέργων, μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και
ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων.

14. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 11, 12, 13 «Ζητήματα προσωπικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ»,
Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ,
Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων Προμηθευτικών
Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών»
του ν. του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
277/47 24.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων α. Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, β. μελών Διοικητικών και
Εποπτικών Συμβουλίων Προμηθευτικών Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών.

15. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 17, 18 «Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση
προσημείωσης υποθήκης, Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος
2019-2020»
του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25.04.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
278/48 24.4.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

16. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Άρθρα 63, 64 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Ειδικές ρυθμίσεις για
την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού»
του ν. 4686/2020 (ΦΕΚ 96 Α΄/12.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων
4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
296/7 8.5.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια
ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

17. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 64 «Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης»
του ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α΄/24.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
304/1 20.05.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού: β) παράταση συμβάσεων του
προσωπικού ασφαλείας ΙΔΟΧ του Υπουργείου Τουρισμού και της Σχολής Ξεναγών
Αθήνας.

18. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 65 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους
από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»
του ν. 4686/2020 (ΦΕΚ 96 Α΄/12.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
305/2 20.5.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

19. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 74 έως 77 «Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, Διατάξεις για την επαναλειτουργία των
ποινικών δικαστηρίων, Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια»
του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄/30.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Σελίδα 7

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
316/52 27.05.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.

20. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 79, 80 «Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης
και προβολής, Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.»
του ν. . 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄/30.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
320/55 27.5.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
α. Επιχορήγηση φορέων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, β. Θέματα συμβάσεων
ΟΑΣΑ.

21. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 9 έως 17 και 20 «Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού
έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν.
4549/2018, Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά
και υπηρεσίες, Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού
ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών
από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή
είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες
οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων,
Επέκταση της μείωσης μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων
μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, Φορολογική αντιμετώπιση των
εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών
αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του
άρθρου 5 του ν. 4375/2016, Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο
Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από
νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή
για την παρασκευή αντισηπτικών, Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας»
του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄/30.05.2020).
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
321/56 27.05.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2020, μείωση ΦΠΑ, επέκταση
των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, μέτρα στήριξης εκμισθωτών, παράταση προθεσμιών
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και άλλες διατάξεις οικονομικού χαρακτήρα.

22. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 57, 58, 62, 63 «Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού
φορέων υπηρεσιών υγείας, Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης, Νοσοκομειακή
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ,
Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων»
του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄/30.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
327/59 28.5.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας: α)
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας β) σύσταση θέσεων
ειδικευομένων νοσηλευτών ε) περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων
του ΥΠΕΘΑ που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ.

23. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 31 έως 39 και 78 «Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης
εργαζομένων που διατελούν σε άδεια, Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου
εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για
απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης,
εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Σελίδα 9

κλάδου, Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου Ελλάδος και των ΔΣ των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου, Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως
10.000 ευρώ»
του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄/30.05.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
329/61 29.05.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Θέσπιση μηχανισμού στήριξης ''ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων και άλλες συναφείς διατάξεις.

24. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 31 «Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των
Αγροτικών Συνεταιρισμών»
του ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 108 Α΄/09.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
326/20 28.5.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών
Συνεταιρισμών.

25. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 132 Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων
και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
336/9 03.06.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και σχολικών κυλικείων.

26. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 133 «Ρυθμίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στη δημόσια ναυτική
εκπαίδευση»
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12.06.2020).
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
342/15 5.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με το
εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ι.δ.ο.χ) και ωριαία αντιμισθία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, κατά το εκπαιδευτικό
έτος 2019-2020.

27. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 134, 135 «Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ, Μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας»
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
343/16 5.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Τουρισμού.

28. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 108, 110, 111, 112, 114, 115 και 119 «Ρυθμίσεις για την παράταση του
διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού, Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή επιμισθίου
εξωτερικού , Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού,
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής,
Εργαστηρίου και Μουσείου, Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
345/18 5.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

29. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 120 «Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών»
του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄/12.06.2020).
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
354/27 9.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών.

30. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο δέκατο έκτο «Μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης»
του ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116 Α΄/17.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
“Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον
ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
359/62 11.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μέτρα Ενίσχυσης της Απασχόλησης.

31. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο τέταρτο, πέμπτο, ενδέκατο έως δέκατο τέταρτο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων
Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Παράταση συμβάσεων με παρόχους του ΕΟΠΥΥ κατά την περίοδο της
διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19, Ζητήματα προσωπικού, Ζητήματα δημόσιων
συμβάσεων, Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων»
του ν. 4693/2020 (ΦΕΚ 116 Α΄/17.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
“Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον
ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
360/63 11.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

32. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 62 «Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του
ν. 4578/2018»
του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128 Α΄/30.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και
άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
364/46 19.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018.

33. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 46
του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128 Α΄/30.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και
άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
368/50 19.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

34. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 47, 49 και 56 «Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την
αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό
κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, Τροποποίηση του άρθρου 6 του
Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή
οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, Παράταση
προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας»
του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128 Α΄/30.06.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και
άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
369/51 19.6.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

35. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο τέταρτο «Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης»
του ν. 4702/2020 (ΦΕΚ 130 Α΄/03.07.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των
από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από
23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση
των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89),
συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες διατάξεις.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
383/66 1.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

36. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 33 «Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση»
του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133 Α΄/14.07.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
386/1 9.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

37. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 34 και 36 «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για
τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ»
του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ 133 Α΄/14.07.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
389/2 9.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
α. Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και γ. ρυθμίσεις για τη
διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ.

38. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 86 έως 90 «Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων
επιχειρήσεων, Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας
ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»
του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136 Α΄/17.07.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1131 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
394/55 10.7.2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων, 6.
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

39. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 26 έως 28 «Παράταση συμβάσεων ΕΟΔΥ, Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών
αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του ΕΟΠΥΥ, Μετακίνηση νοσηλευτικού
προσωπικού σε σημεία εισόδου της Χώρας»
του ν. 4708/2020 (140 Α΄/21.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
400/8 15.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση συμβάσεων ΕΟΔΥ και συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και
διαχείρισης αρχείου ΕΟΠΥΥ 2. Μετακίνηση νοσηλευτικού προσωπικού σε σημεία
εισόδου της χώρας

40. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 51, 52 «Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής
δικαιολογητικών, Παρατάσεις οικοδομικών αδειών»
του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α΄/23.07.2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
404/29 17.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

41. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 23 «Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού»
του ν. 4713/2020 (147 Α΄/29.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
420/33 24.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού.
42. Άρθρο 35 «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων»
του ν. 4713/2020 (147 Α΄/29.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
421/34 25.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

43. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 82 «Αποζημίωση της ζημίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας λόγω της πανδημίας Covid-19»
του ν. 4712/2020 (146 Α΄/29.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις
ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την
καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
418/25 24.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
44. Άρθρο 77 «Ρυθμίσεις αναφορικά με την Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του
ιού SARS- Cον-2»
του ν. 4712/2020 (146 Α΄/29.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας,
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις
ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την
καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
419/26 24.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

45. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 96 έως 99 «Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 - Απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018, Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2019, Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε
βάρος του ΠΔΕ, Μεταβίβαση πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
422/57 25.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

46. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 135, 137 και 138 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και Περιφερειακού
Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, Παράταση της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
Ελλάδος και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και
Θυμάτων Πολέμου»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
433/59 28.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

47. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 106 έως 111 «Χρήση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
για την κάλυψη άλλων αναγκών, Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και
τουριστικών λεωφορείων»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
440/65 28.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Χρήση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη
άλλων αναγκών και μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τρίτους από του Ο.Τ.Α.. 6. Μέτρα στήριξης Των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..

48. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 142 έως 143 «Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, Αρχαιρεσίες των
αθλητικών ομοσπονδιών για το έτος 2020»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
441/66 29.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

49. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 121 έως 124 και 126 «Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Συμφωνημένου Επιπέδου (SLΑ), Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, Επιπρόσθετα
μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και
μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, Παράταση συμβάσεων
εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες
φύλαξης»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
443/67 29.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

50. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 114 «Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα»
του ν. 4714/2020 (148 Α΄/31.07.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
444/68 29.7.2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα.

51. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 24, 28, 30, 33, 38 και 39 «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID – 19, Διοίκηση Υγειονομικών
Περιφερειών, Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ποσό Μηνιαίας
Φαρμακευτικής Δαπάνης Φ.Κ.Α., Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ,
Δαπάνες εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού»
του ν. 4715/2020 (149 Α΄/01.08.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση
και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
448/72 30.7.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

52. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 43, 44 «Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων
και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, Παράταση προθεσμίας μεταγραφής
ληξιαρχικών και προξενικών αρχών»
του ν. 4722/2020 (177 Α΄/15.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
454/78 11.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών
μονάδων, δημοσίων και ιδιωτικών 3. Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών
και προξενικών αρχών.

53. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 71 έως 74 και 76, 77 «Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της
Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, Διατάξεις για
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών
δικαστηρίων, Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών, Αναστολή διοικητικών
διαδικασιών, Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών
από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»
του ν. 4722/2020 (177 Α΄/15.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών,
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
457/81 11.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 2. Διατάξεις για τη λειτουργία των
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 3.Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών 5.
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών 6. Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών
και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών.

54. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 57 έως 59 «Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη
διαδικασία διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας, Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της
Χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας
μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού
πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία, Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια»
του ν. 4722/2020 (177 Α΄/15.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων
επειγόντων ζητημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
458/82 11.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Μηχανισμός παρακολούθησης αποθεμάτων ΜΑΠ και έκτακτη διαδικασία
διασφάλισης επαρκούς αποθέματος για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας 2.
Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ
αποστάσεως εργασία 3. Άποροι να ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια.

55. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 29 έως 34 «Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021 ,
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών, Παράταση ασφαλιστικής
ικανότητας μη μισθωτών, Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 4611/2019, Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού
καθαριότητας, Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς
φορείς»
του ν. 4722/2020 (177 Α΄/15.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων
επειγόντων ζητημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
459/83 11.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021 2. Παράταση
ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών και μη μισθωτών 3. Καταληκτική ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 4. Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας 5. Παράταση συμβάσεων εργασίας
έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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56. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρα 81 έως 83 «Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά
σημειώματα αεροπορικών εταιρειών, Τροποποίηση των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για
πιστωτικά σημειώματα λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών, Τροποποίηση των κατ’
εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα τουριστικών επιχειρήσεων για παροχή
τουριστικών υπηρεσιών»
του ν. 4722/2020 (177 Α΄/15.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων
επειγόντων ζητημάτων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
461/85 14.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τροποποίηση των κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων για πιστωτικά σημειώματα α) αεροπορικών
εταιρειών, β) λόγω ματαιώσεων θαλάσσιων ταξιδιών και γ) τουριστικών επιχειρήσεων
για παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

57. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 235 «Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων
μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας»
του ν. 4727/2020 (184 Α΄/23.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
470/7 21.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας,
για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

58. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση του άρθρου 116 του ν. 4674/2020»
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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του ν. 4728/2020 (186 Α΄/29.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
475/69 25.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
59. Άρθρα 18 έως 20 «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Διαδικασία αποδοχής δωρεών»
του ν. 4728/2020 (186 Α΄/29.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
481/75 25.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του
κορωνοϊού COVID - 19 2. Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ΙΦΕΤ ΑΕ 3.
Διαδικασίας αποδοχής δωρεών.
60. Άρθρο 16 «Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα»
του ν. 4728/2020 (186 Α΄/29.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
482/76 25.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα.
61. Άρθρο 21 «Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης»
του ν. 4728/2020 (186 Α΄/29.09.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
483/77 25.9.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης.
62. Άρθρο 33 «Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ»
του ν. 4734/2020 (196 Α΄/08.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156)
και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
488/81 2.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου, ν.π.δ.δ..
63. Άρθρο 36 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του
Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα»)»
του ν. 4734/2020 (196 Α΄/08.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156)
και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
491/82 5.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου
στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα "Γέφυρα").
64. Άρθρο 73 «Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική
απόφαση»
του ν. 4735/2020 (197 Α΄/12.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
502/58 7.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
65. Άρθρο εικοστό έβδομο έως τριακοστό πρώτο και τριακοστό τρίτο και τριακοστό όγδοο
«Παράταση ρυθμίσεων για τον κορωνοϊό COVID-19, Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των
Τοπικών Μονάδων Υγείας, Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 28 του
ν. 4708/2020, Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών
νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID -19, Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test)
και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19,
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου,
Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
του ν. 4737/2020 (204 Α΄/22.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές
Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT
FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
522/90 16.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
-Κεφάλαιο Α' - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 -Κεφάλαιο Β' Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ -Κεφάλαιο Γ' Διατάξεις για την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας.
66. Άρθρο 270 «Αντικείμενο»
του ν. 4738/2020 (207 Α΄/27.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
528/86 20.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σύσταση και οργάνωση στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης.
67. Άρθρο 282 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού
δικτύου»
του ν. 4738/2020 (207 Α΄/27.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
529/87 20.10.2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου.
68. Άρθρα 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 302, 303 «Ρύθμιση οφειλών για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση
καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις
ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019,
Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις
οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων,
καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές
συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους, Προϋποθέσεις πιστοποίησης από
ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013, Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των
νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Ρυθμίσεις για την αναστολή
έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, Απαλλαγή της επιβολής
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη
φορολογία δωρεών, Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του
ν. 2308/1995, Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών
συνεταιρισμών - Τροποποίηση του ν. 4701/2020»
του ν. 4738/2020 (207 Α΄/27.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
530/88 20.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
69. Άρθρο 283 έως 285 “Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123
του ν. 4714/2020, Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε
Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»,
Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές
Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»”
του ν. 4738/2020 (207 Α΄/27.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
534/92 21.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 2.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές
Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό»,
«μέτριο» και «χαμηλό».
70. Άρθρα 286, 287 «Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του
άρθρου 135 του ν. 4692/2020, Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών
του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4738/2020 (207 Α΄/27.10.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
535/93 22.10.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 ν.
4692/2020. 2. Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού
COVID-19.
71. Άρθρα 64, 65 «Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015
(Α΄176), Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης»
του ν. 4745/2020 (214 Α΄/06.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010,
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
542/37 3.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 2.
Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και
των Υ. Πε.
72. Άρθρα 66 έως 70 «Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας
εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, Ειδική
οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού,
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων
δωδεκάμηνης λειτουργίας, Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων
θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι
παραστάσεων – Κινηματογράφοι»
του ν. 4745/2020 (214 Α΄/06.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010,
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
545/40 4.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μέτρα στήριξης του κλάδου του τουρισμού, των επιχειρήσεων του πολιτισμού.
73. Άρθρα 72 έως 79 «Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους
δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του
άρθρου 376 του ν. 4700/2020, Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των
Υπηρεσιών Δόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, Διατάξεις για
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του
ν.δ. 2687/1953, Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων,
Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου
Τουρισμού, Παράταση ισχύος συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020»
του ν. 4745/2020 (214 Α΄/06.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010,
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
548/43 4.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.
74. Άρθρα 80 έως 90 «Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της
από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), Στελέχωση Μ.Ε.Θ. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, Υποβολή υποψηφιότητας και
διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 4498/2017 (Α΄ 172), Στελέχωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας, Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων,
Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων, Διάθεση εγκαταστάσεων,
θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο
Δημόσιο, Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω
του κορωνοϊού COVID-19, Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών COVID-19, Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών
νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης
δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία
ιατρών Ε.Σ.Υ»
του ν. 4745/2020 (214 Α΄/06.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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«Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010,
σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
552/47 5.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
75. Άρθρα 59, 60 «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονομικών συμφερόντων, Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών
δικαστηρίων»
του ν. 4753/2020 (227 Α΄/18.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
556/34 13.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμφερόντων 2. Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών
δικαστηρίων.
76. Άρθρα 23, 27, 28, 29 «Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους
2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης,
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών, Παράταση προθεσμιών δημοσίων
συμβάσεων»
του ν. 4753/2020 (227 Α΄/18.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
558/36 13.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 6. Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 7. Περιορισμοί
ως προς την πώληση αγαθών και παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων.
77. Άρθρα 33 έως 37, 39, 41 «Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών
και μισθώσεων ναυτικών, Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, Αναστολή προθεσμιών
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος
μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και
αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής, Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών
καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων
στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19, Τροποποίηση
προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, Παράταση
εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα
αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής
δαπάνης - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018»
του ν. 4753/2020 (227 Α΄/18.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
559/37 13.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

78. Άρθρα 44 έως 48 «Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού, Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση του άρθρου
δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), Απασχόληση
συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19, Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε
εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών»
του ν. 4753/2020 (227 Α΄/18.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
560/38 16.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
79. Άρθρα 49 έως 55 «Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής
αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση, Παράταση
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, Επείγουσες
ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α., Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων,
Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων»
του ν. 4753/2020 (227 Α΄/18.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
561/39 16.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
80. Άρθρα 68 έως 74, 76 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσειςεργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο, Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας
έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή, Καταληκτική
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης
ετών 2017, 2018 και 2019, Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, Παράταση
της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής
Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και των μελών
του Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος
(ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και
θυμάτων πολέμου, Διενέργεια ελέγχων Ο.Α.Ε.Δ. με ηλεκτρονικά μέσα, Αύξηση του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020»
του ν. 4756/2020 (235 Α΄/26.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
581/50 24.11.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
81. Άρθρο 80 «Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης
του ν. 4307/2014»
του ν. 4756/2020 (235 Α΄/26.11.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
585/53 24.11.2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών του ν.4307/2014.
82. Άρθρο 80 «Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών»
του ν, 4758/2020 (242 Α΄/4.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του
παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για
την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
600/102 1.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
83. Άρθρα 53 έως 56, 59, 62 «Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των
οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις
επιχειρήσεις εστίασης, Παράταση αναστολής εφαρμογής των υποχρεώσεων των
συμβολαιογράφων για τις δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων των άρθρων 47, 48 και 49
του ν. 4646/2019 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020, Παροχή
πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα,
Επέκταση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2960/2001»
του ν, 4758/2020 (242 Α΄/4.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του
παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για
την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
620/105 2.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Φορολογικές και συναφείς ρυθμίσεις.
84. Άρθρο 78 «Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητήριου Ρευστότητας»
του ν, 4758/2020 (242 Α΄/4.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του
παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για
την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
621/106 2.12.2020
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Σελίδα 32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
85. Άρθρο 165 «Παράταση υποβολής απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργία των
λατομείων σχιστολιθικών πλακών – Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του
ν. 4512/2018»
του ν, 4759/2020 (245 Α΄/9.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
627/68 3.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ενεργειακές
ρυθμίσεις.
86. Άρθρα 170, 171 «Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού», «Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού».
του ν. 4759/2020 (245 Α΄/9.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
635/72 3.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 2.
Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
87. Άρθρα 71, 73 «Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και
αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού, Διενέργεια ελέγχων φορείας
του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους»
του ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248 Α΄/13.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και
μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων,
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
657/30 10.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
88. Άρθρο 74 «Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19»
του ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248 Α΄/13.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και
μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων,
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό
Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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658/31 10.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας.
89. Άρθρο 150 «Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των
άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020»
του ν. 4763/2020 (254 Α΄/21.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων
(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για
το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
661/43 16.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
90. Άρθρα 100, 101 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης
(franchising), Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και
φύλαξης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4764/2020 (256 Α΄/23.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
686/104 18.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).
2. Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας" λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
91. Άρθρα 82, 83 «Πρόγραμμα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76
του ν. 4714/2020, Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας - Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)»
του ν. 4764/2020 (256 Α΄/23.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
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Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
688/106 21.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Πρόγραμμα "Γέφυρα" - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν.
4714/2020 2. Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας - Τροποποίηση άρθρων 263, 265, 308 του ν. 4738/2020.
92. Άρθρο 147 «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»
του ν. 4764/2020 (256 Α΄/23.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
705/122 21.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
93. Άρθρα 190, 191 «Ρυθμίσεις για τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα
για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα»
του ν. 4764/2020 (256 Α΄/23.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
706/123 21.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Ρυθμίσεις για τα κατ' εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύ ματα για λόγους
δημοσίου συμφέ ροντος στο πλαίσιο αντιμετώπι σης του κινδύνου μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 . Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα.
94. Άρθρα 51 έως 61, 63 έως 69, 71, 72 “«Αδειοδότηση και διάθεση εμβολίων κατά του
κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19, Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις
ανάγκες της Χώρας - Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, Αποθήκευση, διακίνηση
και διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα - Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής
Αλυσίδας Εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19, Σύσταση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, Σύστημα Προτεραιοποίησης
Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19, Δημιουργία Συστήματος και
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
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Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ, Δωρεές για
τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για
την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, Παράταση
προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, Ειδικό
εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου
Υγείας, Ιατρικό προσωπικό Ε.Ο.Δ.Υ, Δυνατότητα διορισμού ιατρών σε Μ.Ε.Θ. και
Μ.Ε.Ν.Ν., Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, Παράταση
απαλλαγής ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την υποχρέωση εκπλήρωσης
υπηρεσίας υπαίθρου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020, Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του
κορωνοϊού COVID-19, Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»”
του ν. 4764/2020 (256 Α΄/23.12.2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής
Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
707/124 21.12.2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον εμβολιασμό και άλλα θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας.
95. Άρθρο τριακοστό πέμπτο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ
αποστάσεως εργασίας»
του ν. 4771/2021 (16 Α΄/1.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου,
του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
(John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών ?Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ?» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας
Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
723/129 26.1.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
96. Άρθρα τεσσαροκοστό πέμπτο έως τεσσαρακοστό ένατο, πεντηκοστό δεύτερο και
πεντηκοστό τρίτο «Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας και στο ΙΦΕΤ, Πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές
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Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), Ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά δοκιμασιών ταχέων μοριακών
ελέγχων (rapid test) - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού πρώτου του
ν. 4737/2020, Νομιμοποίηση δαπανών για αγορά της δραστικής ουσίας ρεμντεσιβίρης
από το Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Συμμετοχή
φαρμακοποιών στη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 23),
Υπεύθυνοι επεξεργασίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19,
Κάλυψη αναγκών σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022»
του ν. 4771/2021 (16 Α΄/1.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου,
του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
(John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών ?Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ?» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας
Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
732/136 28.1.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
και στον ΙΦΕΤ. 2. Πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού στα ΚΥΤ 3. Ελάχιστα
αναγκαία χαρακτηριστικά για τα rapid test 4. Νομιμοποίηση δαπανών για αγορά
ρεμντεσιβίρης 5. Συμμετοχή φαρμακοποιών στη διαχείριση της Πλατφόρμας
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 6. Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 7.
Κάλυψη αναγκών για προσχολική εκπαίδευση.
97. Άρθρο 48 «Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα - Τροποποίηση
του άρθρου 22 του ν. 4735/2020»
του ν.4772/2021 (17 Α΄/5.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
736/110 4.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα-Τροποποίηση του άρθρου
22 ν. 4735/2020.
98. Άρθρα 30, 31 «Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων
συμβάσεων, Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Σελίδα 37

Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020»
του ν. 4778/2021 (26 Α΄/19.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
755/115 15.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
99. Άρθρα 45, 46 «Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και
αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών
οργάνων αθλητικών ενώσεων, Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)»
του ν. 4778/2021 (26 Α΄/19.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
756/116 16.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εισαγωγή χρήσης σύγχρονων ψηφιακών μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας Ενημέρωσης,
ως δυνατότητα διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων για τις αρχαιρεσίες των
οριζόμενων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών - Παράταση της θητείας των μελών
των διοικητικών συμβουλίων.
100. Άρθρα 37 έως 44 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών
καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν.
4714/2020, Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού, Οικονομική ενίσχυση διανομέων
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων/Τροποποίηση του
άρθρου 70 του ν. 4745/2020, Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν.
4756/2020, Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών - Τροποποίηση του άρθρου
121 του ν. 4764/2020, Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, Ρύθμιση
ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020»
του ν. 4778/2021 (26 Α΄/19.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
760/117 16.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
4. Μέτρα στήριξης εργαζομένων, εργοδοτών, καταλυμάτων 12μηνης λειτουργίας. 5.
Υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού. 6. Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών
ταινιών. 7. Μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ. 8. Διατάξεις περί αναστολής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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εργασίας. 9. Οικονομική στήριξη καλλιτεχνών. 10. Έκτακτη αποζημίωση εποχικά
εργαζομένων. 11. Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών.
101. Άρθρο 488 «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονομικών συμφερόντων»
του ν. 4781/2021 (31 Α΄/28.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας
και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
764/5 24.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμφερόντων.
102. Άρθρα 480 έως 482 «Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, Μείωση τελών
κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία - Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν.
2948/2001, Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020»
του ν. 4781/2021 (31 Α΄/28.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας
και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
765/6 24.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις
για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, 2. μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα
τουριστικά λεωφορεία, 3. συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών
μεταφορών.
103. Άρθρα 484 έως 487 «Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19,
Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων - Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020, Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, Ειδική ρύθμιση για
ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας»
του ν. 4781/2021 (31 Α΄/28.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας
και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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766/7 24.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19, 2. καθορισμός
εκπτωτικών περιόδων, 3. επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών,
και 4. ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας.
104. Άρθρα 489, 491 «Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια, Λήψη αποφάσεων διά
περιφοράς»
του ν. 4781/2021 (31 Α΄/28.2.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας
και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
770/11 26.2.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1.Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια 3.Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων
δια περιφοράς.
105. Άρθρο 247 «Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής
αποβολής»
του ν. 4782/2021 (36 Α΄/9.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
776/45 2.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής.
106. Άρθρα 230, 240, 241 «Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των
Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017, Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19, Σύναψη
συμβάσεων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων της
Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS - Cov-2»
του ν. 4782/2021 (36 Α΄/9.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
777/46 3.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν.
4497/2017 κ.α.
107. Άρθρα 248, 249 «Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α, Διενέργεια εμβολιασμών κατά του
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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κορωνοϊού COVID - 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δομές ψυχικής υγείας - Τροποποίηση του
άρθρου 58 του ν. 4764/2020»
του ν. 4782/2021 (36 Α΄/9.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
785/54 4.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α 2. Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ στις δομές ψυχικής υγείας- Τροποποίηση άρθρου 58 ν.
4764/2020.
108. Άρθρο δωδέκατο «Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
του ν. 4783/2021 (38 Α΄/12.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης
Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την
κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
792/119 10.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις για το Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείον Πειραιώς.
109. Άρθρο δέκατο έκτο «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές
εργασίες»
του ν. 4783/2021 (38 Α΄/12.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης
Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την
κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
800/126 11.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες.
110. Άρθρο 70 «Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020»
του ν. 4784/2021 (40 Α΄/16.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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788/18 8.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020.
111. Άρθρο 71 «Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών»
του ν. 4784/2021 (40 Α΄/16.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
789/19 8.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών.
112. Άρθρο 65 «Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας
(ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010»
του ν. 4784/2021 (40 Α΄/16.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
790/20 8.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891 / 2010.
113. Άρθρο 67 «Θέματα συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοΐού COVID-19»
του ν. 4784/2021 (40 Α΄/16.3.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
795/22 10.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Θέματα συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης λόγω COVID 19.
114. Άρθρο όγδοο έως δέκατο τρίτο και δέκατο πέμπτο «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Σελίδα 42

κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν.
4681/2020, Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής
προστασίας και υγιεινής, Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων
συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, Αγορά ασθενοφόρων
από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ, Έκτακτες
ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για
το έτος 2021, λόγω πανδημίας, Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για
αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
κατασκευών - Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001»
του ν. 4787/2021 (44 Α΄/26.03,2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και
άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
805/127 19.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
115. Άρθρο δέκατο έκτο «Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των
εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001»
του ν. 4787/2021 (44 Α΄/26.03,2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και
άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
818/140 23.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ορισμός του όρου "δελτίο" και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που
επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων-Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 60 του
ν.2961/2001.
116. Άρθρο 104 «Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων»
του ν. 4790/2021 (48 Α΄/31.03.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την
κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
819/138 30.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων.
117. Άρθρα 42 έως 43, 45 έως 48 «Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, από
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του
άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021, Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής
Δυναμικότητας, Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19,
Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας,
Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων»
του ν. 4790/2021 (48 Α΄/31.03.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την
κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
827/146 31.3.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις διατάξεων Υπουργείου Υγείας.
118. Άρθρα 25, 26 «Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών
προθεσμιών, Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021»
του ν. 4792/2021 (54 Α΄/09.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
831/29 6.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών
2. Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021.
119. Άρθρα 25, 26 «Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών
προθεσμιών, Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021»
του ν. 4792/2021 (54 Α΄/09.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
831/29 6.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών
2. Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021.
120. Άρθρο 22 «Παράταση προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της
θητείας των οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών»
του ν. 4792/2021 (54 Α΄/09.04.2021)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Σελίδα 44

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
832/30 6.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση προθεσμιών διενέργειας γενικής συνέλευσης και θητείας οργάνων
διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών.
121. Άρθρο 27 «Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική
διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης
από κορωνοϊό COVID-19 (self -test)»
του ν. 4792/2021 (54 Α΄/09.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
833/31 7.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση και ηλεκτρονική
διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης
από κορωνοϊό Covid-19 (self-test).
122. Άρθρο 65 «Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων»
του ν. 4796/2021 (63 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
841/57 14.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
123. Άρθρα 70, 76 και 79 «Χρήση τηλεδιάσκεψης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Προσθήκη παρ. 9α στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011, Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση
κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»,
Παράταση καθορισμού νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών»
του ν. 4796/2021 (63 Α΄/17.04.2021)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Σελίδα 45

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
842/58 14.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
124. Άρθρα 97. 98 και 99 «Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 248
του ν. 4782/2021, Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από
τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής σε εξετάσεις για την ανίχνευση
του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4796/2021 (63 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
843/59 14.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
125. Άρθρα 83. 84 και 86 «Ειδικές διατάξεις για την αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης
τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής
δημόσιας υπηρεσίας στους αναδόχους αερομεταφορείς λόγω αναγκαστικής
παράτασης των οικείων συμβάσεων εκμετάλλευσης και των συναφών περιορισμών
της κυκλοφορίας, Ειδικές διατάξεις για την επιπλέον αποζημίωση πτήσεων
εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις,
Ρυθμίσεις για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις
αποζημιώσεις φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου - Τροποποίηση του άρθρου 86
του ν. 4530/2018»
του ν. 4796/2021 (63 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
847/67 14.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
126. Άρθρα 90, 92, 93 και 94 «Παράταση προθεσμίας επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές
εκτάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, Παράταση προθεσμιών για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς - Τροποποίηση των παρ. 3β και 3δ του άρθρου 7 του ν.
4414/2016, Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης»
του ν. 4796/2021 (63 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
849/63 14.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
127. Άρθρα 59 έως 62 «Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Δ.Ε.Υ.Α, Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020,
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης έως
τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου και του
προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας»
του ν. 4795/2021 (62 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη
δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
834/74 12.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
128. Άρθρο 78 «Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή
αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020»
του ν. 4795/2021 (62 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
837/77 12.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής
πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020.
129. Άρθρο 66 «Δυνατότητα επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων - Προσθήκη πέμπτου εδαφίου στην παρ. 2 του
άρθρου 77 του ν. 3852/2010»
του ν. 4795/2021 (62 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη
δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
838/78 12.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
130. Άρθρο 75 «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου»
του ν. 4795/2021 (62 Α΄/17.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη
δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
839/79 12.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου.
131. Άρθρα 44-47, 49, 54 «Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων - Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των
κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού
ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης ΛιμέναΤροποποίηση του
άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της
βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από την προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης
και υπαγωγή επιβατικών οχημάτων της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4714/2020, Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της
Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. - Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν.δ. 631/1970»
του ν. 4797/2021 (66 Α΄/23.04.2021)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για
θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
855/141 16.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και
Μεταφορών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
132. Άρθρο 59 «Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων»
του ν. 4797/2021 (66 Α΄/23.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για
θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
858/144 19.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων.
133. Άρθρο 30-37, 39, 41 «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις
καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013,
Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας,
φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013,
Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως
προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την
εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος - Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, Ειδική
ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την
προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων
που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Προσθήκη
παρ. 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020
ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - Προσθήκη
παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 15 και προσθήκη παρ. 71 στο
άρθρο 72 του ν. 4172/2013, Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης
και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές - Τροποποίηση των παρ. 28
και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022»
του ν. 4797/2021 (66 Α΄/23.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για
θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός
κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
863/147 21.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
134. Άρθρο 242 «Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή
εργαστηριακών ασκήσεων»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
859/51 20.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
4. Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή
εργαστηριακών ασκήσεων.
135. Άρθρα 243-244 «Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Ρύθμιση για
τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
860/52 20.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
136. Άρθρα 235, 237 «Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων , Επαναπροσδιορισμός
υποθέσεων του ν. 3869/2010»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
866/55 21.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
137. Άρθρο 265 «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
867/56 21.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες-Τροποποίηση
της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021.

138. Άρθρα 266-269 «Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων - Αντικατάσταση τριακοστού
δεύτερου άρθρου του ν. 4771/2021, Αποζημίωση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας
και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, Φορείς υλοποίησης Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, Ευθύνη των μελών της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους
Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
868/57 22.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
139. Άρθρο 270-271 «Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, Ισχύς και ανάρτηση στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020»
του ν. 4798/2021 (68 Α΄/24.04.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
869/58 22.4.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις
για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς 2. Ισχύς και ανάρτηση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πράξεων ανατροπής
ανάληψης υποχρέωσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών
που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020.
140. Άρθρα 110, 111, 115 & 116 «Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης
επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών - Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 29 του v. 4772/2021, Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ», Απαλλαγή
από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του
v. 4787/2021»
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων
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του ν. 4799/2021 (78/ Α΄/18.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον
αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις
μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης
του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
871/149 11.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
141. Άρθρο 135 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika
narval)»
του ν. 4799/2021 (78/ Α΄/18.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
««Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον
αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις
μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης
του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
873/151 12.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων αλιείας.
142. Άρθρα 119, 121, 122 «Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως
προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71,
προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε., Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα
φορολογικά έτη 2021 και 2022 -Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 του
v. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε., Κατανομή της
ωφέλειας της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του v. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.»
του ν. 4799/2021 (78/ Α΄/18.05.2021)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον
αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις
μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις
εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης
του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
874/152 12.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
143. Άρθρο 27 «Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών,
παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις»
του ν. 4800/2021 (81/ Α΄/21.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα
οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
890/69 18.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
144. Άρθρα 31, 32 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την
Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου», Αφορολόγητο, ανεκχώρητο
και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από
την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4801/2021 (83/ Α΄/24.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2% και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
889/70 17.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
3. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια
Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου». 4. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και
ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την
πανδημία του κορωνοϊσύ COVID-19.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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145. Άρθρο 40 «Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL
& GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»
του ν. 4801/2021 (83/ Α΄/24.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2% και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
895/71 19.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
146. Άρθρα 33, 34 «Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν.
4399/2016, Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία
του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4801/2021 (83/ Α΄/24.05.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του
είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του
0,2% και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
898/73 19.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
147. Άρθρο Δεύτερο «Παροχή προνομίων, ασυλιών, διευκολύνσεων και απαλλαγή ευθύνης
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στο πλαίσιο της 66ης Συνάντησης της
Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΤ»
του ν. 4803/2021 (89/ Α΄/03.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση του Παραρτήματος XVIII της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια και τις
Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού και συναφή ζητήματα»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
913/5 1.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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148. Άρθρα 98 έως 100 «Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ, Συμβάσεις καθαριότητας
σχολικών μονάδων, Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4804/2021 (90 Α΄/05.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
907/88 28.5.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Υπηρεσίας καθαριότητας e- ΕΦΚΑ. 3. Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων.
4. Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
149. Άρθρο 29 «Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων»
του ν. 4807/2021 (96/ Α΄/11.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
918/97 8.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
150. Άρθρο 61 «Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα
κράτη - Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4764/2020»
του ν. 4807/2021 (96/ Α΄/11.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
919/98 8.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4764/2020.
151. Άρθρο 49 «Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
του ν. 4807/2021 (96/ Α΄/11.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
921/100 8.6.2021
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
152. Άρθρα 34 έως 37 και 41 «Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και
παιδικών σταθμών - Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020, Έκτακτη ρύθμιση
οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν.
4764/2020, Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’
βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020, Παρατάσεις
μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 49 του ν. 4795/2021, Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων,
συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
αθλητικών ενώσεων»
του ν. 4807/2021 (96/ Α΄/11.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
922/101 8.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
153. Άρθρα 159, 163 «Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων και επιβολή
προστίμων - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995»
του ν. 4808/2021 (101/ Α΄/19.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση
Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης
187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
928/61 11.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παράταση
συμβάσεων
μίσθωσης
έργου
στο
ν.π.δ.δ.
"Ελληνικό
Κτηματολόγιο" *Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων και επιβολή προστίμων
- Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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154. Άρθρα 129 έως 136 και 138 «Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και
επισιτιστικό κλάδο, Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων
εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, Παράταση μηχανισμού
ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021, Μεταφορά
ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας - Τροποποίηση του
άρθρου 69 του ν. 4756/2020, Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων
συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020,
Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας - Τροποποίηση
του άρθρου 30 του ν. 4144/2013, Ποσό επιστροφής για προγράμματα ΟΑΕΔ Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2434/1996, Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα
παιδιού, επίδομα στέγασης και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα - Τροποποίηση του
άρθρου 214 του ν. 4512/2018, του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 και του άρθρου 235 του
ν. 4389/2017, Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
κεντρικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3996/2011 και του άρθρου
61 του ν. 4387/2016»
του ν. 4808/2021 (101/ Α΄/19.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση
Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης
187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
930/63 11.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιστιστικό κλαδο * Ανοιχτό
πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας * Παράταση μηχανισμού
ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ * Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω
την πανδημίας * Παραταση θητείας διοικητικών οργανων συνδικαλιστικών
οργανώσεων * Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας *
Ποσό επιστροφής για προγράμματα ΟΑΕΔ * Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα
παιδιού, επίδομα στέγασης και ελαχιστο εγγυημένο εισόδημα * Ρυθμίσεις
αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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155. Άρθρα 146, 150 - 151 «Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων
πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975, Πίστωση
καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001, Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020»
του ν. 4808/2021 (101/ Α΄/19.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση
Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την
εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης
187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
931/64 11.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Φορολογία πλοίων και λοιπές επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις * Ρυθμίσεις
φορολογίας κεφαλαίου.
156. Άρθρο 68 «Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18
του ν. 4354/2015»
του ν. 4811/2021 (108/ Α΄/26.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και
Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της
ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
949/79 23.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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157. Άρθρα 72, 74 και 75 «Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), Επιχορήγηση των Οργανισμών Λιμένων στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την
εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4811/2021 (108/ Α΄/26.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και
Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της
ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
950/80 23.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο
51 «Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και
158.
φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια
Έκθεση Λαμίας»
του ν. 4811/2021 (108/ Α΄/26.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και
Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της
ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
951/81 23.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
159. Άρθρα εξηκοστό, εξηκοστό πρώτο και εξηκοστό δεύτερο «Διενέργεια δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021, Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19,
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές
μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς
σκοπού - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020»
του ν. 4812/2021 (110/ Α΄/30.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
958/152 28.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
160. Άρθρα εξηκοστό, εξηκοστό πρώτο και εξηκοστό δεύτερο «Διενέργεια δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της
παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021, Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19,
Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές
μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς
σκοπού - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020»
του ν. 4812/2021 (110/ Α΄/30.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
958/152 28.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
161. Άρθρα εκατοστό δέκατο έβδομο, εκατοστό εικοστό, εκατοστό εικοστό πρώτο
«Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών - Προσθήκη
εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986, Παράταση συμβάσεων εργασίας
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης»
του ν. 4812/2021 (110/ Α΄/30.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
961/155 28.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 1667/1986 4. Παράταση συμβάσεων
εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Υπουργείου
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Μετανάστευσης και Ασύλου 5. Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
162. Άρθρα εξηκοστό τρίτο, εξηκοστό τέταρτο, εξηκοστό πέμπτο, εξηκοστό έκτο, εξηκοστό
έβδομο και εξηκοστό όγδοο «Κατ’ οίκον εμβολιασμός, Ενίσχυση του Προγράμματος
Γαλάζια Ελευθερία - Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας,
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή
PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της
τουριστικής περιόδου, Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά το
έτος 2022 για τις ανάγκες της Χώρας, Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως
εμβολιασμένων, Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα»
του ν. 4812/2021 (110/ Α΄/30.06.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
963/157 28.6.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
163. Άρθρα 22, 24 «Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, Παράταση θητείας
διοικητικού συμβουλίου Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε»
του ν. 4816/2021 (118/ Α΄/09.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του
ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
966/76 6.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών. 3. Παράταση θητείας διοικητικού
συμβουλίου Α.Π.Ε - Μ.Π.Ε. Α.Ε..

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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164. Άρθρα 25, 27 «Δωρεές κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών της διαδικασίας
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση θητείας οργάνων Διοίκησης»
του ν. 4816/2021 (118/ Α΄/09.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του
ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
968/78 7.7.202

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
165. Άρθρα 33, 34, 35 «Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων
συνάθροισης, Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων, Ηλεκτρονικές
ιατρικές βεβαιώσεις»
του ν. 4816/2021 (118/ Α΄/09.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του
ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
969/79 7.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
1. Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης. 2.
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων. 3. Ηλεκτρονικές ιατρικές
βεβαιώσεις.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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166. Άρθρα 57 έως 59 «Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης για την παράταση της
διάρκειας επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 111 του
ν. 4790/2021, Περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης
υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων»
του ν. 4818/2021 (124/ Α΄/18.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455,
(ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ
αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα
παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό
στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και
λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών
και Μεταφορών»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
975/158 13.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
167. Άρθρα 45, 47 και 56 «Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020, Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ληγμένων προϊόντων
μπύρας που μετά τη διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας
των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση ειδικής
διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020»
του ν. 4818/2021 (124 Α/18.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455,
(ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ
αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα
παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό
στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και
λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών
και Μεταφορών»
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
977/160 13.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
168. Άρθρο 172 «Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής
κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις»
του ν. 4819/2021 (129/ Α΄/23.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά
προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές,
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
991/85 19.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2. Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις
λουτρικές εγκαταστάσεις.
169. 202 και 204 «Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους, Παράταση
προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών
στη Βουλή των Ελλήνων»
του ν. 4820/2021 (130/ Α΄/23.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
996/81 20.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
170. Άρθρα 205 - 207 «Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή
νόσησης, Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου
χρόνου»
του ν. του ν. 4820/2021 (130/ Α΄/23.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
««Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
999/84 21.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης.
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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171. Άρθρα 60, 62 έως 65 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, Παράταση
συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Αναστολή
παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών
σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019,
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1028/14 27.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
172. Άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1030/16 27.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
173. Άρθρα 67 έως 69 «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32
του ν. 4756/2020, Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε
καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του
ν. 4756/2020, Διαγραφή προσωπικών δεδομένων - Τροποποίηση του άρθρου 27 του
ν. 4792/2021»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1033/19 27.7.2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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174. Άρθρα 75 έως 77 και 79 έως 82 «Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί
παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου
289 του ν. 4738/2020, Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του
ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020,
Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση του
άρθρου 8 του ν. 4223/2013, Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του
κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.
σχετικά με την παράδοση ακινήτων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του
Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., Εφαρμογή
μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων - Τροποποίηση
του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., Έκπτωση 3%
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών
συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση
του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1035/21 27.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
175. Άρθρα 85 έως 91 «Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον
εμβολιασμών, Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των
Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ, Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια
εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020,
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020, Καθορισμός δικαιούχων
διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID19 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), Έλεγχος
τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Σελίδα 66

ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1036/22 27.7.2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
176. Άρθρα 111, 112 «Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το
διδακτικό έτος 2021-2022, Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 20212022 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020»
του ν. 4821/2021 (134/ Α΄/31.07.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1038/24 27.7.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
177. Άρθρα 194 και 199 «Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή
επικουρικού διδακτικού έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
τρίτου του ν. 4737/2020, Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας»
του ν. 4823/2021 (136/ Α΄/03.08.2021)
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1007/72 23.7.2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
178. Άρθρα 49 έως 54 και 56 έως 58 «Μετακινήσεις προσωπικού, Πρόσληψη προσωπικού
ορισμένου χρόνου, Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων
λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Διάθεση
εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και
εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο, Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για τη λήψη
υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του
άρθρου 34 του ν. 4816/2021, Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών
συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021, Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4782/2021, Άδεια
παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση
ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020»
του ν. 4825/2021 (157/ Α΄/04.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών,
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και
διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1054/9 1.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας.
179. Άρθρα 81, 93, 94 «Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και
εργαζομένου - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, Παράταση της
ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/ εισιτηρίου Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020, Παράταση της προθεσμίας
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παράταση υφιστάμενων
δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Τροποποίηση του
άρθρου 138 του ν. 4808/2021»
του ν. 4826/2021 (160/ Α΄/07.09.2021)
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού
συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1052/77 31.08.2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
180. Άρθρο 35 «Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποποίηση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)»
του ν. 4829/2021 (166/ Α΄/10.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας,
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1060/105 6.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποποίηση δευτέρου
εδαφίου παρ. 3α άρθρου 86 ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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181. Άρθρα 36 έως 40 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19, Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ
ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας
δοκιμασίας (rapid test) - Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού
πέμπτου του ν. 4812/2021, Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού - Προσθήκη παρ. 9
στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020»
του ν. 4829/2021 (166/ Α΄/10.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας,
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1062/107 6.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
182. Άρθρα 68 έως 70 «Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές, Δυνατότητα
σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την
αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4830/2021 (169/ Α΄/18.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1064/109 14.9.2021
1. Διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές. 3. Δυνατότητα σύναψης δημοσίων
συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών
ως προς την τήρηση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
183. Άρθρο 67 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»
του ν. 4830/2021 (169/ Α΄/18.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές
διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1066/111 14.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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6. Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών Οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1 του
άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
184. Άρθρα 137 έως 142 και 145 έως 148 «Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων
ατόμων 15-17 ετών, Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, Φορείς υλοποίησης
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021, Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων
του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια
εμβολιασμών, Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ, Λειτουργία
εμβολιαστικών κέντρων - Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν.
4771/2021, Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, Παράταση
ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους
προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
του ν. 4831/2021 (170/ Α΄/23.09.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των
λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1073/172 20.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
185. Άρθρα 61, 71 «Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων, Προϋποθέσεις τακτικής
επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά
επαγγέλματα για το έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985»
του ν. 4837/2021 (178/ Α΄/01.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,
Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την
προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με
Αναπηρία» και άλλες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1090/88 29.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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ο
186. Άρθρο 53 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων»

του ν. 4839/2021 (181/ Α΄/02.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1087/159 29.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.
ο
ο
187. Άρθρα 55 και 58 «Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020,
Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποίηση του
άρθρου 12 του ν. 4728/2020»
του ν. 4839/2021 (181/ Α΄/02.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1089/160 29.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
188. Άρθρα 37 έως 45 «Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων
χρονίως πασχόντων - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020,
Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της
παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.- Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν.
4764/2020, Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων
μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού- Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 98 του ν. 4796/2021, Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική
μέριμναΠαράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021, Πρώιμη
πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και
θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
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δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19-Παράταση ισχύος του
άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021»
του ν. 4839/2021 (181/ Α΄/02.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1092/162 30.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
ο
ο
ο
ο
189. Άρθρα 46 , 47 , 49 και 52 «Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου
τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021, Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού-Παράταση ισχύος του άρθρου 9
του ν. 4790/2021, Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού, Παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4807/2021»
του ν. 4839/2021 (181/ Α΄/02.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1093/163 30.9.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
190. Άρθρα 96 και 97 «Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010,
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο
υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν.
4700/2020»
του ν. 4842/2021 (190/ Α΄/13.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την
ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1096/86 08.10.2021
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
*Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των
Δήμων * Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους Δήμους στο
πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης.
191. Άρθρα 99 έως 103 «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και
109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 291 του ν. 4738/2020, Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19,
Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020, Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021, Εμπρόθεσμο καταβολής του
ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4790/2021»
του ν. 4842/2021 (190/ Α΄/13.10.2021)

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:
«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την
ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1098/88 8.10.2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία COVID - 19 στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 - 17
του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 *
Επέκταση του χρόνου συνεισφορας του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί
από τις δυσμενείς συνέπειες του COVID - 19 * Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που
βαρύνει τον οφειλέτη - τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 του ν. 4714/2020 * Παράταση
της προθεσμίας ρύθμισης - Τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021 *
Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη -Τροποποίηση παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4790/2021.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Λάσκαρη Τατιάνα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Θεοδώρου Αντώνιος
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