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Ώς πίνακας αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ  :  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4  της Πράξης                  
Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α΄) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» 
    
 

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της από 30-3-
2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 75) και προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους 
σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης ΠΝΠ  στο πάσης φύσεως 
προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), 
στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  
«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική 
υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται άπαξ για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή 
υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στη παράγραφο 2 
ημερομηνίες.  

Από την γραμματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ευθέως ότι στο πάσης 
φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
(δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεις έργου κλπ), που προσέφεραν υπηρεσίες στους 
αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα 
απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των  
στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και 
υπηρετούν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους 
θητεία και υπηρετούν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί, καθώς επίσης και το οιοδήποτε 
διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης 
προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για 
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την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωναϊού 
COVID-19.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στις αναφερόμενες Υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία που εποπτεύονται από  τα Υπουργεία α) Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών 
Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), β) Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών 
νοσοκομείων, και γ) Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης Π.Ν.Π ορίζεται ότι η παραπάνω 
οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το 
χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη 
μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020. Επίσης δεν καταβάλλεται  στις  περιπτώσεις  που  ο  
υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε 
άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 
Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού. 

Επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία καταβολής της παροχής ορίζεται η 9η Απριλίου 2020. 
Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 25/2/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α / 42).  

Αποσαφηνίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος 
απουσιάζει συνεχώς καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από 25/2/2020 έως 15/4/2020 με οποιαδήποτε 
άδεια, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α / 55). Στην συγκεκριμένη απαγόρευση δεν εμπίπτει και δικαιούται την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση το προσωπικό το οποίο παρείχε εξ αποστάσεως εργασία.  

Υπογραμμίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. 
Αντιθέτως, υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, 
καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τέλος, αναφέρεται ότι η δαπάνη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις 
των ΑΛΕ 21.202.89.001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ),  
21.202.89.002 «Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών» και 21.202.89.899 
«Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων» του κρατικού προϋπολογισμού και σε 
περίπτωση που επιβάλλεται, ΑΛΕ επιχορήγησης Νομικών Προσώπων. 

 
 

       

Ο Υφυπουργός Οικονομικών 

    

                                                                                         Θεόδωρος Σκυλακάκης 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια και πληροφόρηση :                                               
1. Όλα τα Υπουργεία 

α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών 
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων  
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού  
δ. Διευθύνσεις Οικονομικού 
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους 
φορείς που εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν.4354/20151 (176 Α’) . 
 Ιδίως οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους Δήμους, 
προκειμένου αυτοί να ενημερώσουν τα Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ. και τις Α.Ε. 
που εποπτεύουν. 
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2. Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ. 

3. Ελεγκτικό Συνέδριο 
4. Όλες τις Περιφέρειες 

α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
 β. Διευθύνσεις Οικονομικού 
 γ. Διευθύνσεις Διοικητικού 

με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους 
φορείς   που εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν.4354/2015 (176 Α’) . 

5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β. Διευθύνσεις Οικονομικού 
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού 

6. Βουλή των Ελλήνων 
 Λογιστήριο 
7. Συμβούλιο της Επικρατείας 
8. Άρειος Πάγος 
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
10. Όλες τις Δ. Υ.Ε.Ε. 
11 
 
 

Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α) 

Β. Εσωτερική διανομή :  
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  Δημοσιονομικής Πολιτικής  
3. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής  
4. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής  
5.Ενιαία Αρχή Πληρωμής 
6. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης    
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