
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753 

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ-

μογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαι-

ης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επι-

χειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρε-

σιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 

Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επι-

τροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς 

και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1150
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Συλλογική αγωγή
Άρθρο 3: Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων
Άρθρο 4: Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
Άρθρο 5: Εξουσίες και κυρώσεις
Άρθρο 6: Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 7: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 8: Σύσταση οργανικών θέσεων στη Διυπηρε-

σιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Άρθρο 9: Διοικητής ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρ-

θρου 6 του ν. 4712/2020
Άρθρο 10: Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του ν. 4712/2020
Άρθρο 11: Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υπο-

στήριξης- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4712/2020
Άρθρο 12: Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας 

για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του 
Παράνομου Εμπορίου - Τροποποίηση του άρθρου 9 του 
ν. 4712/2020

Άρθρο 13: Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατι-
στικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4712/2020

Άρθρο 14: Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του ν. 4712/2020

Άρθρο 15: Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α. - Τροποποίηση του άρ-
θρου 13 του ν. 4712/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 16: Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτρο-

πής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση του άρθρου 17 του 
ν. 3959/2011

Άρθρο 17: Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού  - Τροποποίηση του άρθρου 22 του 
ν. 3959/2011

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 18: Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές - 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
Άρθρο 19: Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4497/2017
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩ-

ΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 20: Μέτρα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου - 

Παράταση ισχύος του ν. 1338/1983
Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό 

της αρμόδιας αρχής προς εκτέλεση των αποφάσεων 
του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. για τον 
καθορισμό των εξόδων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 22: Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του έτους 2021 σε μία μείζονα κατηγορία 
δημοσιονομικής ταξινόμησης - Τροποποίηση του άρ-
θρου 55 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)

Άρθρο 23: Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δη-
μοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 24: Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. 
για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών 
φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 25: Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τε-
χνολογίας και Καινοτομίας - Τροποποίηση άρθρου 143 
v. 4635/2019

Άρθρο 26: Δαπάνες μίσθωσης
Άρθρο 27: Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
Άρθρο 28: Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
Άρθρο 29: Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβά-

σεων
Άρθρο 30: Επιχορήγηση αστικών μη κερδοσκοπικών 

εταιρειών των επιμελητηρίων - Παράταση προθεσμίας 
της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4497/2017

Άρθρο 31: Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας με αντάλ-
λαγμα υπέρ της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-lNTEC Α.Ε.» - Τροποποίηση 
του άρθρου 18 του v. 4690/2020

Άρθρο 32: Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης 
ως Στρατηγικής-Τροποποίηση του άρθρου 17 του 
ν. 4608/2019

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ

Άρθρο 33: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγ-
γελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, 
μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώ-
σεων ναυτικών

Άρθρο 34: Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των 
μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειω-
μένο μίσθωμα κατά 40%

Άρθρο 35: 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

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών κα-
ταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή 
διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

Άρθρο 37: Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δό-
σεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων

Άρθρο 38: Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομι-
κών για παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων 
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις

Άρθρο 39: Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συ-
ντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγα-
θά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 40: Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και κα-
ταγραφής ζημιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά 
από θεομηνία

Άρθρο 41: Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018

Άρθρο 42: Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό 
οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμη-
θευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 43: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλε-
σης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτω-
βρίου 2020

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 44: Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευ-

τικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 45: Μετακίνηση προσωπικού - Τροποποίηση 

του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)

Άρθρο 46: Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο 
Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 47: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Άρθρο 48: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κά-
λυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και 
παροχή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 49: Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανεί-

ων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 50: Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυ-
νομίας σε δήμους, όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή 
στελέχωση

Άρθρο 51: Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώ-
σεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Άρθρο 52: Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.
Άρθρο 53: Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρε-

σίες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί
Άρθρο 54: Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων
Άρθρο 55: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχο-

νόμων
ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 56: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Άρθρο 57: Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγ-

γελματικού Αθλητισμού
Άρθρο 58: Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών 

μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών προγραμμάτων, 
απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φο-
ρέων με αποφάσεις Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗΣ

Άρθρο 59: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώ-
σεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμ-
φερόντων

Άρθρο 60: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πο-
λιτικών δικαστηρίων

Άρθρο 61: Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα 
του ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 του 
ν. 4326/2015 (Α’ 49)

Άρθρο 62: Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπη-
ρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά 
όργανα του ποδοσφαίρου

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 63: Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών 
περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό 
κυκλώνα «Ιανός»

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος
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Άρθρο 50

Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας 

σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή 

στελέχωση

1. Σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή 
το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση 
του δημάρχου, δύναται με απόφαση του δημάρχου, για 
όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέ-
ραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλει-
στικά τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας ως 
αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των 
μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί 
να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακο-
λουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της 
δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021.

Άρθρο 51

Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων 

του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 
του ν. 4647/2019 (Α’ 204), ως προς την προθεσμία εκκα-
θάρισης των δηλώσεων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες 
των Δήμων, παρατείνεται έως την 31η.1.2021.

Άρθρο 52

Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.

Από την 9η.11.2020 και για όσο χρονικό διάστημα εξα-
κολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 
28ης.2.2021, επανέρχονται σε ισχύ η παρ. 2 του άρθρου 
τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς την πενθήμερη εργασία 
των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, και το άρθρο 
εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τον καθορισμό του ωραρίου 
των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.

Άρθρο 53

Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες 

των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί

Από την 9η.11.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για 
όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπη-
ρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορω-
νοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021.

Άρθρο 54

Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων

1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοι-
πών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητι-

κών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλό-
γων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με 
τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει 
λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον 
στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, 
από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερι-
κών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η 
θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών κα-
ταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 55

Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Η ισχύς του άρθρου 35 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) ως 
προς την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχο-
νόμων παρατείνεται και για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΜΕΡΟΣ Ι’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 56

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές - 

Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

1. Στην περ.  β’ της παρ.  10 του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται έβδομο και όγδοο 
εδάφια και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως 
και 9 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακό-
λουθες ρυθμίσεις:

α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώ-
νες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται 
κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται 
με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

β) Ως πανελλήνιοι αγώνες ή πανελλήνιο πρωτάθλημα 
θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επι-
πέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την 
οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης 
κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώ-
σεις κυπέλλου δεν θεωρούνται πανελλήνιοι αγώνες ή 
πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία 
ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πανελ-
λήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται 
υπόψη μόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι πανελλή-
νιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου 
αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημε-
ρώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν 
από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ως παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θεωρείται μία 
και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφω-
να με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου 
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αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου 
γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται 
υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από 
την οικεία ομοσπονδία. Ειδικά για τη χορήγηση της οικο-
νομικής επιβράβευσης της παρ. 4, ο παραπάνω περιορι-
σμός για «μία και μόνο διοργάνωση» δεν καταλαμβάνει 
τα περιοδικώς διεξαγόμενα παγκόσμια και ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου και τα αντί-
στοιχα πρωταθλήματα κολύμβησης που διεξάγονται σε 
κολυμβητικές δεξαμενές μήκους τόσο πενήντα (50), όσο 
και είκοσι πέντε (25) μέτρων. Για τις διακρίσεις σε παγκό-
σμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλειστού στίβου και 
κολύμβησης σε κολυμβητική δεξαμενή μήκους είκοσι 
πέντε (25) μέτρων και για τον σκοπό του προηγούμενου 
εδαφίου, δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.

γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η 
ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα 
νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. οι αναφερό-
μενες διακρίσεις, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και 
πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί 
από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) 
τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το 
οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 
του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίω-
μά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από 
αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής 
βάσει των διατάξεων αυτών».

2. Η παρ. 1 τίθεται σε ισχύ από 1ης.1.2016.

Άρθρο 57

Παράταση της θητείας της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού

Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2021, 
η θητεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 
του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), που συγκρο-
τήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟ-
ΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).

Άρθρο 58

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών 

μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών 

προγραμμάτων, απολογισμών και 

προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με 

αποφάσεις Δ.Σ.

Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, οι ειδικοί κα-
νονισμοί εγγραφών και μεταγραφών αθλητών δύνανται 
να τροποποιούνται και τα αγωνιστικά προγράμματα να 
εγκρίνονται με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων 
των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών. Οι απολογισμοί 
για το έτος 2019 και οι προϋπολογισμοί για το έτος 2021 
των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών 
δύνανται να εγκρίνονται με αποφάσεις των οικείων 
διοικητικών συμβουλίων. Σε όλες τις παραπάνω περι-
πτώσεις οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων δεν 
απαιτείται να εγκρίνονται ούτε να επικυρώνονται από 
τη γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 59

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών 

συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 
1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερό-
ντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 
1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 
(χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021.

Άρθρο 60

Διάταξη για την επαναλειτουργία των 

πολιτικών δικαστηρίων

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήπο-
τε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας 
δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία 
των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται 
αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή 
του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο 
στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της 
υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί 
να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία 
του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των δια-
δίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι 
επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται 
από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό 
Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, 
εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτο-
βουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται 
η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδί-
κων ή με ανάρτηση στην πύλη Ψηφιακών υπηρεσιών 
δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και δια-
δικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Άρθρο 61

Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του 

ποδοσφαίρου - Τροποποίηση του άρθρου 5 

του v. 4326/2015 (Α’ 49)

Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4745/2020 
(Α’ 214), η λέξη «μονομελή» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«πρωτοβάθμια», η λέξη «πολυμελή» αντικαθίσταται από 
τη λέξη «δευτεροβάθμια» και η περ. α) διαμορφώνεται 
ως εξής:

«α) Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδο-
σφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) είτε στο πλαίσιο 
Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτε-
λούνται από δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό, κατά 
την αρχική τοποθέτησή τους, Πρωτοδίκη ή Πρωτοδί-


