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προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 
2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρο έβδομο
Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, διαβιβάζουν, κατόπιν συλλογικού ή 
εξατομικευμένου αιτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
των εταιρειών παροχής πιστώσεων και των εταιρειών 
διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), τα 
απαιτούμενα στοιχεία εξατομίκευσης, όπως ονοματεπώ-
νυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού Μητρώου και, 
όταν απαιτείται, και κωδικό αριθμό δραστηριότητας, για 
όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική 
ενίσχυση, δυνάμει του δέκατου τρίτου άρθρου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) 
και της παρ. 1 του όγδοου άρθρου, καθώς και του ενδέ-
κατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 68).

2. Η διαβίβαση των ως άνω στοιχείων είναι επιτρεπτή 
υπό την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα των δεδομένων 
δεν έχουν εναντιωθεί στη διαβίβαση των στοιχείων τους, 
με τη συμπλήρωση σχετικού μηνύματος εναντίωσης 
στην οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμ-
ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στον ιστότοπο 
www.keyd.gov.gr, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων 
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Οι παραπάνω φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν τα 
ως άνω στοιχεία εξατομίκευσης αποκλειστικά και μόνο 
για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων 
στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, 
όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανει-
ακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ή και περισσότερων μηνών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο όγδοο
Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης
ετήσιων οικονομικών εκθέσεων

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονο-
μικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91) για τη χρή-
ση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται έως 
τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο ένατο
Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου 
ν. 4583/2018

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς 
διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 
19 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) των ασφαλιστικών ή αντα-
σφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμε-
σολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριό-
τητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται 

για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκ-
κλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προ-
σκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης 
εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια 
επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου 
νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός 
της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του 
παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμέ-
νουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο δέκατο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Στο όγδοο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 64) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδο-
χής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται 
η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 
(Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση από 
τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω δω-
ρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικο-
νομικών».

Άρθρο ενδέκατο
Μερική καταβολή μισθωμάτων

Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) προστίθεται παρ. 3, ως 
εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋπο-
θέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή του παρόντος».

Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή λειτουργίας
πληροφοριακού συστήματος
«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας η λειτουργία 
του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 
του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). Η αναστολή του προηγούμε-
νου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης 
διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το διάστημα 
αναστολής των προηγούμενων εδαφίων αναστέλλονται 
οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων. Το χρονικό διάστημα αναστολής 
της λειτουργίας των προηγούμενων εδαφίων δεν προ-
σμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα 
(60) ημερών ανά έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του 
ν. 4557/2018.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Ρύθμιση για την Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), προστίθεται 




