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Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών
προβλημάτων» με τη συντομογραφία "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών
μέτρων", εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης»
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και
λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό. Η
αποδελτίωση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η μορφοποίηση των
κειμένων των νομοθετημάτων έγινε από το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων του ίδιου Υπουργείου.
Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης είναι τα τεύχη Α΄ και Β΄ της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται 400 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν
από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού»), μέχρι και την 12.6.2020 (με το ΦΕΚ Β΄ 2266). Στον ανωτέρω αριθμό
των καταχωρημένων νομοθετημάτων πρέπει να προστεθεί σημαντικός αριθμός
νομοθετημάτων που δεν περιέχουν αυτοτελή ρύθμιση, αλλά μόνο τροποποιήσεις, οι
οποίες έχουν ενσωματωθεί στα οικεία αριθμημένα νομοθετήματα.
Το έργο συγκροτείται από πέντε συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V λόγω του
μεγάλου όγκου των νομοθετημάτων. Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε
χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 12.6.2020 μορφή τους, μετά από τυχόν
τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερα νομοθετήματα. Σε κάθε
νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο
οποίο δημοσιεύθηκε. Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄
εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 12.6.2020. Επίσης έχουν
καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης
ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους
συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις
ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης επιδιώκεται η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη
διαχείριση του κατακερματισμού της νομοθεσίας.
Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή
αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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1. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 25.2.2020 «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
Κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
Για τους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας βλ. το
άρθρο εικοστό τρίτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 14.3.2020 (Α΄
64), κατωτ. αριθ. 38.
Για την ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης
Λοιμογόνων Παραγόντων» (Laboratory of Molecular Diagnosis of Infectious
Agents) στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Πατρών και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του, βλ. την απ. Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών 15/256/9191/2020 (Β΄ 955), κατωτ. αριθ. 77.
Για την παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α΄ και Β΄ του προσωπικού
ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α., βλ. την υ.α. 1016/109/248-α΄ της 29.4/7.5.2020 (Β΄
1748), κατωτ. αριθ. 252.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου
5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του
Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την
εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της
νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που
ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται
μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της
διάδοσης της νόσου.
2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:
(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο,
υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία
προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα
ή έμμεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων
προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής
και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει
παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου,
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(γ) στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή
εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα
μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες
μεγάλης διάδοσης της νόσου,
(δ) στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων,
σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου
(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων(α) και (β) υπό συνθήκες
που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να
προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να
υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού
ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής,
ή και κατ΄ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου,
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή
απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού
και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των
ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων,
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων
υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού,
(η) στην προσωρινή επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς
εντός της επικράτειας,
(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ΄ οίκον σε ομάδες προσώπων προς
αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το
μέτρο του προσωρινού περιορισμού ευρύτερων ομάδων προσώπων δύναται να
προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πρόσωπα της
περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β) μέτρα.
Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό
για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της
αναλογικότητας.
Με το άρθρο 25 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155, ορίστηκε ότι:
«Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), σε συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την
επιβολή περιορισμού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους
και αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας,
δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του μέτρου του
περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισμού, και να έπεται
της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την
αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του
χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή
τους. Εφόσον ο περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της
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διαδικασίας περιορισμού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία
μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της
διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των φυσικών
προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της
αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο
ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών
έκταση της υπό αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης,
κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών.»
3. Η εκτέλεση των μέτρων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της προηγούμενης
παραγράφου γίνεται από ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό σε
κατάλληλους χώρους ή καταστήματα και τα μέτρα περιορίζονται, κατά το περιεχόμενο
και κατά τη διάρκειά τους, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαμόρφωση
ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας των προσώπων στα οποία
επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων και την
αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Οι δαπάνες λήψης των ίδιων μέτρων
βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό και αν δεν υπάρχει τέτοιος, εφαρμόζεται
η νομοθεσία για την κάλυψη των ανασφάλιστων.
4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά
περίπτωση, δυνάμει απόφασης:
α) Του Υπουργού Υγείας για τα μέτρα των περιπτώσεων (α) και (β) μετά από γνώμη
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261 της 2/2.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄
οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127),
κατωτ. αριθ. 120.
β) του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα μέτρα των
περιπτώσεων (γ) και (δ) μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19» (Β΄ 860), κατωτ. αριθ. 39.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 932), κατωτ. αριθ. 62.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989), κατωτ. αριθ. 83.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261 της 2/2.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄
οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127),
κατωτ. αριθ. 120.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και
ώρα 15.00» (Β΄ 1421), κατωτ. αριθ. 182.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25780/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως και τις 27.4.2020 και ώρα
23.00» (Β΄ 1479), κατωτ. αριθ. 204.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34084/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με το Κατάρ προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2114), κατωτ. αριθ. 367.
γ) του Υπουργού Υγείας για το μέτρο της περίπτωσης (ε) μετά από εισήγηση του
ΕΟΔΥ, στην περίπτωση της επιβολής προσωρινού περιορισμού μεμονωμένων
προσώπων, ή μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 σε κάθε άλλη περίπτωση,
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), κατωτ. αριθ.
120.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.22819/2020 «Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην
Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από
22.3.2020 έως και 4.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1166), κατωτ.
αριθ. 134.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.2282/2020 «Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην
Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από
26.3.2020 έως και 9.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1166), κατωτ.
αριθ. 135.
δ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για την επιβολή του
μέτρου της περίπτωσης (στ) μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και
κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για ζητήματα διαχείρισης απουσιών,
προθεσμιών, εξετάσεων, υποχρεώσεων υποβολής συναφών δηλώσεων και λοιπών
ζητημάτων των φορέων και νομικών προσώπων που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας,
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13530/2020 «Επιβολή προληπτικού μέτρου
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105oυ Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
την 27.02.2020» (Β΄ 647), κατωτ. αριθ. 2.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13775/2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
για δεκατέσσερις ημέρες» (Β΄ 648), κατωτ. αριθ. 3.
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Εκδόθηκε η υ.α. 13788/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού
μαθητών Α΄ τμήματος Δ΄ τάξης του 105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης,
συνοδών, οδηγού μεταφορικού μέσου και εκπαιδευτικών ιδίου τμήματος» (Β΄ 649),
κατωτ. αριθ. 5.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14154/2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του
Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου του
Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020», (Β΄ 665), κατωτ. αριθ. 6.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14166/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
αναστολής λειτουργίας σχολείων του Νομού Αττικής την 28.02.2020» (Β΄ 665),
κατωτ. αριθ. 7.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246/2020 «Επιβολή μέτρου προσωρινής
αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας» (Β΄ 668), κατωτ. αριθ. 9.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15072/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου,
για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701), κατωτ. αριθ.
11.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και
6.3.2020» (Β΄ 708), κατωτ. αριθ. 12.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910/2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από και προς τις Περιφερειακές Ενότητες
Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 203-2020» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ. 14.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ.
15.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου,
για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των
φοιτητικών εστιών» (Β΄ 725), κατωτ. αριθ. 16.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956/2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και
22.3.2020» (Β΄ 727), κατωτ. αριθ. 18.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15958/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από
9.3.2020 έως και 23.3.2020» (Β΄ 728), κατωτ. αριθ. 19.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία
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των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας,
Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020»
(Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 21.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από
10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 22.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το
χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783), κατωτ. αριθ. 24.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020 «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων
και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και
27.3.2020» (B΄ 855), κατωτ. αριθ. 33.
Εκδόθηκε η υ.α. 2867/Υ1/2020
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως
30.3.2020» (Β΄ 872), κατωτ. αριθ. 50.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ. 78.
Εκδόθηκε η υ.α. 40824/Ζ1/2020 «Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και
αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών
ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των
Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε
κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» (Β΄ 1041), κατωτ. αριθ. 91.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και
20.4.2020» (Β΄ 1178), κατωτ. αριθ. 139.
Για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 για την εξ αποστάσεως εργασία
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(τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές συναφείς διατάξεις, βλ.
την υ.α. οικ. 14199/249/2020 «» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147.
Εκδόθηκε η υ.α. 44726/Ζ1/2020 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των
διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και
λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»
(Β΄ 1271), κατωτ. αριθ. 151.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς
χώρους λατρείας και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 στους χώρους αυτούς για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και
16.5.2020» (Β΄ 1643), κατωτ. αριθ. 231.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 της 5/5.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ' αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄ 1293)
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699), κατωτ. αριθ. 246.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519/2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020»
(Β΄ 1816), κατωτ. αριθ. 277.
Εκδόθηκε η υ.α. Αριθμ. οικ. 18656/369 της 15/16.5.2020 «Επανέναρξη
λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων
αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας» (Β΄
1865), κατωτ. αριθ. 296.
Εκδόθηκε η υ.α. 59181/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη
διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών
και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020» (Β΄ 1935), κατωτ. αριθ. 306.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 2038), κατωτ. αριθ. 340.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2020 «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020»
(Β΄ 2111), κατωτ. αριθ. 365.΄
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35445/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών σχολικών μονάδων
του Δήμου Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το χρονικό διάστημα
από 9.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2215), κατωτ. αριθ. 388.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35859 της 10/10.6.2020 «Επιβολή του μέτρου
προσωρινής απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών
σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για
το χρονικό διάστημα από 10.6.2020 έως και 20.6.2020» (Β΄ 2020), κατωτ. αριθ.
391.
ε) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή
των μέτρων των περιπτώσεων (ζ) και (η),
Εκδόθηκε η υ.α. 13776/2020 «Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας» (Β΄ 648), κατωτ. αριθ. 4.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15071/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα
από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701), κατωτ. αριθ. 10.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15906/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα
από 7-3-2020 έως και 18-3-2020, μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της
ολυμπιακής φλόγας» (Β΄ 723), κατωτ. αριθ. 13.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/2020 «Επιβολή των μέτρων προσωρινής
απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας
χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 726), κατωτ. αριθ. 17.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για το χρονικό
διάστημα από 10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731), κατωτ. αριθ. 20.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο
διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782), κατωτ. αριθ. 23.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το
χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783), κατωτ. αριθ. 24.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιωτικών
γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων
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κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
13.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 833), κατωτ. αριθ. 26.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων,
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 855), κατωτ. αριθ. 32.
Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1046/2020 «Αναστολή λειτουργίας
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων) για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 856), κατωτ.
αριθ. 34.
Εκδόθηκε η υ.α. 18152/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020» (Β΄ 857), κατωτ. αριθ. 35.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37
και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859),
κατωτ. αριθ. 37.
Εκδόθηκε η υ.α. 18175/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020» (Β΄ 862), κατωτ. αριθ. 41.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915), κατωτ. αριθ. 56.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την
ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930),
κατωτ. αριθ. 60.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,
των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής
καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων
μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και
20-4-2020» (Β΄ 931), κατωτ. αριθ. 61.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020» (Β΄ 936),
κατωτ. αριθ. 64.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄
943), κατωτ. αριθ. 69.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει
προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00
έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944), κατωτ. αριθ. 70.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 951), κατωτ. αριθ. 76.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ. 78.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), κατωτ. αριθ. 81.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 20040 της 22/22.3.2020 «Απαγόρευση λειτουργίας
των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την
Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου
2020» (Β΄ 988), κατωτ. αριθ. 82.
Εκδόθηκε η υ.α. 5052/2020 «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄
1018), κατωτ. αριθ. 87.
Εκδόθηκε η υ.α. 5248/2020 «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,
κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και
καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073), κατωτ. αριθ. 99.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως
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και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1081), κατωτ. αριθ. 107.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21961/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου
2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 1.4.2020 έως και
10.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1114), κατωτ. αριθ. 114.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22124/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2020». (Β΄
1117), κατωτ. αριθ. 117.
Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους
Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140.
Εκδόθηκε η απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142.
Εκδόθηκε η απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23452/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 7.4.2020 έως και 16.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1211), κατωτ. αριθ. 143.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24113/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως και 18.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1273), κατωτ. αριθ. 152.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως
και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1299), κατωτ. αριθ. 161.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.24409/2020 «Επιβολή του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
και κάθε μορφής άσκησης πλανόδιου εμπορίου της περ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας έως και 24.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1300), κατωτ. αριθ.
162.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (Β΄
1302), κατωτ. αριθ. 164.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ. 165.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π..οικ. 24767/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.4.2020 έως και 22.4.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1346), κατωτ. αριθ. 172.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.25136/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 14.4.2020 έως και 23.4.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1392), κατωτ. αριθ. 179.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.25426/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 24.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1431), κατωτ. αριθ. 186.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25762/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.4.2020 έως και 25.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1471), κατωτ. αριθ. 201.
Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ.
Α.1088/2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1526), κατωτ. αριθ.
207.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26782/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 3.5.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 219.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/2020 «Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων
υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των
κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας» (Β΄ 1587), κατωτ. αριθ. 221.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803/2020 «Παράταση ισχύος του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1589), κατωτ. αριθ. 223.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27014/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 27.4.2020 έως και 6.5.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1614), κατωτ. αριθ. 225.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27524/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 29.4.2020 έως και 8.5.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1631), κατωτ. αριθ. 227.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/2020 «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή
10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640), κατωτ. αριθ.
228.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1644), κατωτ. αριθ. 232.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020
και ώρα 06.00» (Β΄ 1649) κατωτ. αριθ. 237.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27823 της 3/3.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020
και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1651), κατωτ. αριθ. 238.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28051 της 4/4.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 13.5.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1696), κατωτ. αριθ. 245.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28902/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 7.5.2020 έως και 16.5.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1756), κατωτ. αριθ. 255.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1776), κατωτ. αριθ. 268.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29116/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 από τις 11.5.2020 και ώρα 06.00 έως και τις 18.5.2020 και
ώρα 06.00» (Β΄ 1781), κατωτ. αριθ. 272.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29889/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 13.5.2020 έως και 22.5.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1840), κατωτ. αριθ. 284.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30606/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 25.5.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1866), κατωτ. αριθ. 297.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1868), κατωτ. αριθ. 299.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 από τις 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 και
ώρα 06:00» (Β΄ 1870), κατωτ. αριθ. 301.
Εκδόθηκε υ υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως
και 25.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1871), κατωτ. αριθ. 302.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών
μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1970), κατωτ. αριθ. 311.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1987), κατωτ. αριθ. 322.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό
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της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020
κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» (Β΄ 1994), κατωτ. αριθ. 326.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 της 30/30.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2086), κατωτ. αριθ. 346.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33474 της 31/31.5.2020 «Επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το
χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως και 8.6.2020 και ώρα 12.00»
(Β΄ 2094), κατωτ. αριθ. 353.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2146), κατωτ. αριθ. 375.
στ) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, μετά από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, για την επιβολή των μέτρων της περίπτωσης (θ).
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127), κατωτ. αριθ.
120.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33470/2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2089), κατωτ. αριθ.
349.
Κάθε μία εκ των ανωτέρω αποφάσεων, εκτός από το επιβαλλόμενο μέτρο, πρέπει να
αναφέρει ρητά τη συγκεκριμένη ανάγκη δημόσιας υγείας που επιβάλλει τη λήψη του
και να ορίζει τη διάρκεια ισχύος του, τα όργανα επιβολής του, τυχόν χώρους και
καταστήματα υλοποίησης, τον τρόπο γνωστοποίησής της, καθώς και κάθε σχετική και
αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Στις ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται
και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη και ρύθμιση για το σύνολο των θεμάτων
διαχείρισης υποχρεώσεων των φορέων ή και φυσικών προσώπων που τίθενται,
αντιστοίχως, σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινού
περιορισμού, όπως ρυθμίσεις για την αναστολή προθεσμιών υπόχρεων, για τυχόν
μερική ή πλήρη αναστολή εργασιακών υποχρεώσεων, αναστολή υποχρεώσεων έναντι
τρίτων και κάθε συναφές ζήτημα. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να αποφασίζεται
παράταση της ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων.
Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω μέτρων ισχύουν από την υπογραφή τους και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένων πάντως των κείμενων
διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
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5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να
υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου
λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου.
Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος,
εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο
ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.
6. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
Άρθρο δεύτερο
Ζητήματα προσωπικού
1. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό
διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη,
ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων αρμοδιότητάς του από νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς
μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού
προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός,
με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ από
παραρτήματα του ΕΚΑΒ μη πληττόμενων περιοχών σε πληττόμενες περιοχές από τη
διάδοση της ασθένειας, προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Τυχόν μη
συμμόρφωση με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης του ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ΄ ελάχιστον την ποινή της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων, καθώς και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας εν γένει, εθελοντικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό
προσωπικό και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την
καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.
2. Για την αποτροπή εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, ο ΕΟΔΥ δύναται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει
για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
βοηθητικό προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα
αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που
αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας και
συμπεριλαμβάνουν αποκλειστικά το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των
αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των
οριζόμενων ανά περίπτωση στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση
αναγκών, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης.
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Άρθρο τρίτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά
υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της
κάλυψης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Η πρόσκληση
αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και
δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού
υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη
προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των
έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού,
πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής
προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού μπορούν να διενεργούνται από
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να
ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η
ΕΚΑΠΥ ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού,
ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της
ανωτέρω έκτακτης ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του
Υπουργείου για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε
κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η
σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών
αναγκών.
Με το άρθρο 52 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339, ορίστηκε
ότι: «Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας
μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων
της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από
26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες
παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή
στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)».
Άρθρο τέταρτο
Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
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Με το άρθρο 25 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155, ορίστηκε ότι:
«Εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου της από
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), σε συνδυασμό με το τέταρτο άρθρο της ίδιας Π.Ν.Π., για την
επιβολή περιορισμού φυσικών προσώπων σε αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους
και αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας,
δύναται να εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση επιβολής του μέτρου του
περιορισμού με αναφορά στον χώρο υλοποίησης του περιορισμού, και να έπεται
της απόφασης αυτής, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. για την
αναγκαστική διάθεση των χώρων, με τον προσδιορισμό της έκτασής τους, του
χρόνου διάρκειάς της και του προσδιορισμού της αποζημίωσης για τη δέσμευσή
τους. Εφόσον ο περιορισμός των φυσικών προσώπων για την υλοποίηση της
διαδικασίας περιορισμού έχει λάβει χώρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ανωτέρω Γενική Γραμματεία
μεριμνά για τη διαβίβαση ενημερωτικού εγγράφου για την αναγκαιότητα της
διενέργειας επίταξης του χώρου υλοποίησης του περιορισμού των φυσικών
προσώπων, προς το Υπουργείο Υγείας ως επισπεύδον τη διαδικασία της
αναγκαστικής διάθεσης του τέταρτου άρθρου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.. Στο
ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται η αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων αυτών
έκταση της υπό αναγκαστική δέσμευση εγκατάστασης, ιδίως δωματίων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης,
κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών.»
Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης,
άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο.
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι
δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος
αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών
ή και εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 1542/2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (B΄ 848), κατωτ. αριθ. 28.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ.21168/2020 «Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των
αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και
εγκαταστάσεων» (Β΄ 1076), κατωτ. αριθ. 102.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888/2020 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια
από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020
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έως και 9.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1115), κατωτ. αριθ. 115.
Άρθρο πέμπτο
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υπουργείου Υγείας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζεται έκτακτη
οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών
αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού,
αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Το ποσό της έκτακτης
ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ. 19627/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα
πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄
934), κατωτ. αριθ. 63.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ.21168/2020 «Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των
αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία, υλικών και
εγκαταστάσεων» (Β΄ 1076), κατωτ. αριθ. 102.
Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.22461/2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 1213),
κατωτ. αριθ. 144.
Εκδόθηκε η υ.α. Β1.α/οικ.34620 της 4/12.6.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού»
(Β’ 2264), κατωτ. αριθ. 398.
Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.---------2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13530 της 26/27.2.2020 «Επιβολή προληπτικού μέτρου
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105oυ Δημοτικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης την 27.02.2020» (Β΄ 647)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο στ΄ του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(ΦΕΚ 42 Α΄).
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2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
5. Την από 26.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την αριθμ. Β1α/οικ.13429/26-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 105ου
Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά και μόνο την 27.02.2020.

Δημοτικού

Σχολείου

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13775 της 27/27.2.2020 «Επιβολή του
προληπτικού μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας του 105ου Δημοτικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερις ημέρες» (Β΄ 648)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.
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6. Την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Β1α/οικ.13757/27-2-2020 βεβαίωση της Δ/νσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας Απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 105ου Δημοτικού
Θεσσαλονίκης, για 14 ημέρες, από 28/2/2020 έως και 12/3/2020.

Σχολείου

----------.----------

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 13776 της
27/27.2.2020 «Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς
Δευτέρας» (Β΄ 648)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Το π.δ. 86/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως
ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 13773/27-2-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας Απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και
των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου
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2020 σε όλη τη Χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από
27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19. Καλούνται όλοι οι φορείς (OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού) και λοιποί
αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε
πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία), όπως συμμορφωθούν
με το περιεχόμενό της. Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6
του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
----------.----------

5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 13788 της 27/27.2.2020 «Επιβολή
του μέτρου προσωρινού περιορισμού μαθητών Α΄ τμήματος Δ΄ τάξης του
105ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, συνοδών, οδηγού μεταφορικού μέσου
και εκπαιδευτικών ιδίου τμήματος» (Β΄ 649)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την από 27.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 13778/27.02.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των κάτωθι αναφερόμενων
προσώπων κατ΄ οίκον για χρονικό διάστημα 14 ημερών από 27.2.2020 έως και
12.3.2020:
α) των μαθητών του Α΄ Τμήματος της Δ΄ τάξης του 105ου Δημοτικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης (ως αναλυτικά ορίζονται στο συνημμένο κατάλογο),
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β) των συνοδών και του οδηγού μεταφορικού μέσου για την υλοποίηση εκδρομής του
ανωτέρω τμήματος που έλαβε χώρα την 25.2.2020 (ως αναλυτικά ορίζονται στο
συνημμένο κατάλογο),
γ) των εκπαιδευτικών και δασκάλων του ως άνω τμήματος (ως αναλυτικά ορίζονται
στο συνημμένο κατάλογο).
Η παρούσα απόφαση γνωστοποιείται σε καθένα από τους υποβαλλόμενους στα
ανωτέρω μέτρα, με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
συστημένη επιστολή) συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφωνικής ενημέρωσης από τις
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του
Υπουργείου Υγείας. Αντίγραφό της δύναται να χορηγείται σε νόμιμους κηδεμόνες,
συμπαραστάτες, συζύγους και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, από την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.
Τα ανωτέρω επιβαλλόμενα μέτρα συνιστούν νόμιμη αιτία απουσίας των
υποβαλλόμενων στα μέτρα από την εργασία.
Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς τους
συνημμένους ονομαστικούς καταλόγους.
----------.----------

6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14154 της 28/28.2.2020 «Επιβολή του προληπτικού μέτρου
προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του
Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου
του Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020» (Β΄ 665)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.
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6. Την από 27.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 14103/28-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», του
Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου και Λυκείου του
Κολλεγίου Ψυχικού την 28.02.2020 για προληπτικούς λόγους.
----------.----------

7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14166 της 28/28.2.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
αναστολής λειτουργίας σχολείων του Νομού Αττικής την 28.02.2020» (Β΄ 665)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.
6. Την από 28.02.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 14100/28-2-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 4ου ΓΕΛ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 11ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
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1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 1ου
ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ την 28.2.2020 για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας.
----------.----------

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14243 της 28/28.2.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 666)
(Καταργήθηκε από το εδ. β΄ του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/2020
«Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από
και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό
διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020» (Β΄ 724), κατωτ. αριθ. 15).
----------.----------

9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246 της 2/2.3.2020 «Επιβολή μέτρου προσωρινής
αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας» (Β΄ 668)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2, και της
παρ. 4 αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 (ΦΕΚ 3009/Β΄/2019) απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».
6. Την από 2.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.14244/2.3.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
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απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 4ο ΓΕΛ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και
13.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων: 5ο
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3ο
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και
17.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά
διαστήματα: Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 Γυμνάσιο
και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 Γυμνάσιο και
Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 1ο ΕΠΑΛ
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020 3ο ΓΕΛ Ξάνθης από 3.3.2020 έως και
6.3.2020 1ο ΕΠΑΛ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020 8ο ΕΚ Επανομής από
3.3.2020 έως και 11.3.2020 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως
και 7.3.2020 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 17ο
Γυμνάσιο Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020 17ο ΓΕΛ Αθήνας από 3.3.2020 έως
και 7.3.2020 κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
15071 της 4/4.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας,
Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄
701)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4
αυτού.
2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως
ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
8. Την από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15070/04.03.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, κατά τα
αναφερόμενα στην από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15072 της 4/4.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου,
για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020» (Β΄ 701)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4
αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».
6. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».
7. Την από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15069/04.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και
6.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 4.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------
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12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15534 της 5/5.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και
6.3.2020» (Β΄ 708)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4
αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».
6. Την από 5.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 15502/5.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των πάσης φύσεως δομών του
Πανεπιστημίου Κρήτης που εδρεύουν στο Ρέθυμνο, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 5.3.2020 έως και 6.3.2020, κατά τα
αναφερόμενα στην από 5.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------
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13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
15906 της 6/6.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας,
Αχαΐας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020,
μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας» (Β΄ 723)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.
2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως
ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099).
8. Την από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την αριθμ. Β1α/οικ.15888/6-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020 έως και 18-3-2020,
μη συμπεριλαμβανομένης της τελετής αφής της ολυμπιακής φλόγας στις 12-3-2020,
που θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας στην Αρχαία Ολυμπία, κατά
τα αναφερόμενα στην από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15910 της 6/6.3.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από
και προς τις Περιφερειακές
Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό διάστημα από 7-3-2020
έως και 20-3-2020» (Β΄ 724)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».
6. Την αριθμ. 6632/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».
7. Την από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ.15889/6-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών από και
προς τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου, για το χρονικό
διάστημα από 7-3-2020 έως και 20-3-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 6-3-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------
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15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911 της 6/6.3.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει, δυνάμει της περ. α΄ του άρθρου πέμπτου και
από τη δημοσίευση της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών
εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων
και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956), κατωτ. αριθ. 78.)
---------.----------

16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ,
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942 της 6/8.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου,
για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, εξαιρουμένων των
φοιτητικών εστιών» (Β΄ 725)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».
6. Την 6632/Υ1/20.7.2019 (B΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».
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7. Την από 6.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 15891/6.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου,
εξαιρουμένων των φοιτητικών εστιών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για
το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και 18.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από
6.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 της 8/8.3.2020
«Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε
αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών
εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β΄ 726)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως
ισχύει.
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
9. Την από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 15950/8.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που
λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους,
από 9.3.2020 έως και 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 2
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών
εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο 3
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
----------.---------18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ,
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956 της 8/8.3.2020 «Προσωρινή αναστολή όλων των
οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και
22.3.2020» (Β΄ 727)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
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νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ. 78 )
----------.---------19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ,
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15958 της 8/8.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από
9.3.2020 έως και 23.3.2020» (Β΄ 728)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ. 78 )
----------.----------

20. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
16395 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως
και 24.3.2020» (Β΄ 731)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
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2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως
ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16931/9.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
ανοικτών και κλειστών, σε όλη την επικράτεια με συμμετοχή κοινού άνω των χιλίων
(1000) ατόμων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα
από 10.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.
----------.----------

21. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και
18.3.2020» (Β΄ 731)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της παρ. 4
αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
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3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη».
6. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 725).
7. Την από 9.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 16394/9.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και
18.3.2020, σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: α) των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των φοιτητικών εστιατορίων και
κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης
κοινού στα Ιδρύματα αυτά και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως
εκδηλώσεων.
2. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές
δραστηριότητες και λειτουργίες, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες, γ) η λειτουργία των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και δ) η λειτουργία των φοιτητικών εστιών
για τη στέγαση των φοιτητών.
3. Ως προς τις σχολικές μονάδες και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, φορείς
και ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, κάθε τύπου και βαθμού, των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου, πλην των Α.Ε.Ι., διατηρείται σε ισχύ η αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 15942/6-3-2020 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Υγείας (Β΄ 725).
----------.----------
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22. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ,
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16398 της 9/9.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από
10.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 731)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ.78 )
----------.----------

23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
16837 της 10/10.3.2020 «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο
διεξαγωγής του αθλήματος» (Β΄ 782)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141), όπως
ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
8. Την από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την αριθμ. Β1α/οικ.16836/10.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, από
10.3.2020 έως και 24.3.2020, όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, για ατομικά και ομαδικά
αθλήματα, εφόσον στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος βρίσκονται
συνολικά περισσότερα από εξήντα (60) άτομα, κατά τα αναφερόμενα στην από
10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
----------.---------24. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 της
10/10.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από
11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ.78 )
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----------.----------

25. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11.3.2020 «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)
Κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
Για τους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας βλ. το
άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
64).
Για τη λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο χώρο του
Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, βλ. την απ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 16496/2020 (Β΄
1044), κατωτ. αριθ. 95.
Με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για οφειλέτες που
αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017,
4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη
καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για
οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να
χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από
τον πιστωτή».
Για την μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό
τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για
την απαγόρευση της κυκλοφορίας, βλ. την απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Αριθμ.
Α.1077/2020 (Β΄ 1207), κατωτ. αριθ. 141.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου
5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό
της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της
Χώρας και την αγορά εργασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
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1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να
αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν
επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. «Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου
εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν
ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που
αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει
από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών
βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων
ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους
υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του
προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020,
με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου
2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την
οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού
μειώνεται αναλόγως».
Τα μέσα σε «» τελευταία εδάφια προστέθηκαν με το άρθρο τρίτο της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες
επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1054/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950),
κατωτ. αριθ. 75.
Εκδόθηκε η υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του
συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043),
κατωτ. αριθ. 94.
Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των
επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ΄ εφαρμογή
κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την
επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, βλ. το άρθρο δεύτερο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1073/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Β΄ 1158), κατωτ. αριθ. 125.
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Με την υ.α. Α. 1099/2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και
δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική
Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1646), κατωτ. αριθ.
234, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020
και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας π.ν.π., για τους
κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη
ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Άρθρο 2
Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής
δόσεων
«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να
παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων
οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους
ή προσαυξήσεις. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά
πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Για τις ως άνω επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική
Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και
τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση
οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής,
εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και
παρακρατούμενους
φόρους
που
δεν
έχουν
υπαχθεί
σε
καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται
από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως
καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω
οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν
από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω
συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή
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δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση,
οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται
προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου.».
Στην παρ. 1 όπως είχε συμπληρωθεί
-με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65,
-με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) κατωτ αριθ. 108
-και με το άρθρο δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229,
προστέθηκε έβδομο εδ. και διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339. Με τη δε παρ. 2
ιδίου άρθρου 3 ορίστηκε ότι: «Η διάταξη του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 δεν
εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020».
Με την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1126 της 2/4.6.2020 «Παράταση
προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου
εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)» (Β΄ 2166),
προβλέφθηκε ότι: «Παρατείνονται έως και την 15.6.2020, οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν
εντός του Μαΐου 2020, α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που
δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
των διατάξεων του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). ), β) των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων
που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν
εντός του Μαΐου 2020.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή «και οι
μισθωτοί τους», το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και
αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Η μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου πέμπτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
56

«Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.».
Το μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου πέμπτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1053/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949),
κατωτ. αριθ. 74.
Εκδόθηκε η υ.α. 1061/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης
νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1043), κατωτ.
αριθ. 92.
Εκδόθηκε η υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και
του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄
1043), κατωτ. αριθ. 93.
Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των
επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ΄ εφαρμογή
κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την
επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω παραγράφου, βλ. το άρθρο δεύτερο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε η υ.α. 1068/2020 «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων με τρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν
του πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
75 Α΄» (Β΄1113), κατωτ. αριθ. 113.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1072/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Β΄ 1157), κατωτ. αριθ. 125.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1074/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1159), κατωτ. αριθ. 127.
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Εκδόθηκε η υ.α. Α.1075/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1160), κατωτ. αριθ. 128.
Με την υ.α. Α. 1099/2020 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και
δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική
Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1646), κατωτ. αριθ.
234, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η Απριλίου 2020
και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας π.ν.π., για τους
κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη
ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1105/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄
1821), κατωτ. αριθ. 278.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1108 της 8/13.5.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και
ισχύει» (Β΄ 1822), κατωτ. αριθ. 279.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1106/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του”» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 280.
Άρθρο 3
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για
τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ
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περιτροπής απασχόληση «και να αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό
διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής». Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και
των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.
Οι μέσα σε «» φράσεις προστέθηκαν με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και
ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των
δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1044), κατωτ. αριθ. 96.
Για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των
επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ΄ εφαρμογή
κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την
επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω παρ. 1 και 2, βλ. το άρθρο δεύτερο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 1775),
κατωτ. αριθ. 265.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 2076), κατωτ. αριθ. 349.
Άρθρο 4
Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
χρόνου και του τόπου εργασίας
Με το άρθρο μόνο της υ.α. οικ. 17787/520/2020 «Παράταση της ισχύος του
έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του
άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α΄ 55)» (Β΄ 1778),
κατωτ. αριθ. 269, ορίστηκε ότι: «Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
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11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), συναρτάται με την
προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή
εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, όπως αυτές
προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου
και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που
διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή
να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση».
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να
προσαρμοστούν τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα
και προσωρινά μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα:
1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι
διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος
εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208) ορίστηκε
ότι: «Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή
ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και
προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσης του» (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του
φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.»
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) ορίστηκε ότι: «Η αναστολή της
υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου
ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή
απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο
και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.»
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 20788/610 της 29/30.5.2020 «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)» (Β΄ 2083), ορίστηκε ότι: 1. Η αναστολή
της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου
ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή
απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο
και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020. 2. Από την
16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή
ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την
ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη
νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη
πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α΄
137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση,
που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.
Εκδόθηκε η υ.α. 12338/Δ1.4372/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», κατωτ. αριθ. 31.
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Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85.
Εκδόθηκε
η
υ.α.
13272/Δ1.4607/2020
«Τροποποίηση
της
40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ. αριθ. 122.
Εκδόθηκε η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/199-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161),
κατωτ. αριθ. 130.
2. Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται
από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να
παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού
μέτρου. «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».
Το μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δεκάτου τετάρτου της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38.
Εκδόθηκε η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/199-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161),
κατωτ. αριθ. 130.
Με το άρθρο 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208), όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. οικ. 14920/491 της 9/10.4.2020
«Συμπλήρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Β΄1208)
«Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοΐού
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COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού
σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)»»
(Β΄ 1290) ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του
ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την
ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄
αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η
Απριλίου 2020».
Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα
του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία
θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου
2020.»
Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 20788/610 της 29/30.5.2020 «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)» (Β΄ 2083), ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα
του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία
θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Ιουνίου
2020.»
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3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς
εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι
εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που
φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά
σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία,
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών
ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων
εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο
λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν
κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ΄
ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας
(1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού
σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό
μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα
ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Για τη δυνατότητα των εργαζομένων γονέων του πρώτου εδ. της παρούσας παρ. να
εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου μέχρι
και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, μέχρι τη λήξη του σχολικού
έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, βλ. τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε
διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους
εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας
ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης
της από καθέναν από αυτούς.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο
άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον
εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει
κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα
να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.
«δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί
να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται
νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι
άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη
αναπηρίας.»
Η περ. δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει
ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν
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μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη
δήλωση ως ανωτέρω.
στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του
έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της
10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
Με το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 14556/448 της 7/7.4.2020 «Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση
του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1208) ορίστηκε
ότι: «Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και
προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.»
Εκδόθηκε η υ.α. 12338/Δ1.4372/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», κατωτ. αριθ. 31.
Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85.
Με το άρθρο 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας Αριθμ. 16135/499 της 23/24.4.2020 «Παράταση της ισχύος
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55)» (Β΄ 1566) ορίστηκε ότι: «Η χρήση της
άδειας ειδικού σκοπού η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,
παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.»
Εκδόθηκε η υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
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Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244.
ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας
ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας
κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5)
ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω
προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ΄ αναλογία των ημερών
κανονικής αδείας που δικαιούται.
η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον
εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από
διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων
Υπουργών. «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και
των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες άδειας
ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Το μέσα σε «» εδάφιο που είχε προστεθεί με την παρ. 3 του άρθρου δεκάτου
τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ.
αριθ. 38, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω
έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του
φαινομένου.
Άρθρο 5
Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις
Με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38, ορίστηκε ότι: «Για την
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με
οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1 του
παρόντος, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η
παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς
υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η
παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν. Από
την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των
διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος προσωπικό.»
Με την παρ. 3 άρθρου 1 υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33452 της 29/30.5.2020 «Μέτρα για την
ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085), κατωτ.
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αριθ. 345 ορίστηκε ότι: «Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους
υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπ΄ αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή
επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω
ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται
βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν
προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της
ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.»
1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες
διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται
προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των
διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και
ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να
απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις
(3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία
λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου
φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές
και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος
κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική
άδεια.
2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι
ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή
αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο
τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το
τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο
της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω
δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την
αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε
περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.
3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που
κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της
ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης
της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.
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β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση
της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα
που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της
εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της
παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την
αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η
σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. «Σε περίπτωση
που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της
άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία
(ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.» Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 του ν.
4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218.
δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την
επιμέλεια των τέκνων.
4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται,
κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25%
ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της
διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση
προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να
απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε
ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση
υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις
λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση
χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται
και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση
της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται
στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας,
δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που
απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου
καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.
Για την απαιτούμενη άδεια για την εφαρμογή των ανωτέρω παρ. 1 έως 4 για τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στο
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, βλ. την παρ. 1 του άρθρου
τεσσαρακοστού ογδόου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που
απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους
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φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν
είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση
που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό,
σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν
και τα καθήκοντα που ασκούν.
Με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229, ορίστηκε ότι: «Για τους υπαλλήλους που
απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες
ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία,
καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)».
6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19», δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου
διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να
παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και
με τον ορισμό κατ΄ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη
φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 του άρθρου εικοστού
τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ.
αριθ. 38.
Εκδόθηκε η υ.α. 31767 ΕΞ 2020 της 16/16.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών», κατωτ. αριθ. 48.
Εκδόθηκε η υ.α. 4647/2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID
- 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού», κατωτ.
αριθ. 55.
Εκδόθηκε η υ.α. Α1ε/Γ.Π.οικ. 19009/2020 «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του
κορωνοϊού COVID», κατωτ. αριθ. 59.
«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι
δυνατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες
υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη
παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ΄
ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται
υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.».
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Η παρ. 7, όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ. 9 του άρθρου εικοστού τετάρτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), κατωτ. αριθ. 38,
αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου τριακοστού ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ορίστηκε ότι: «Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου
5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του εικοστού
τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαμορφώνεται με την παρούσα,
ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.».
Εκδόθηκε η υ.α. 37528/Υ1/2020 «Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», κατωτ. αριθ. 30.
Εκδόθηκε η απ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/2020 «Μέτρα
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», κατωτ. αριθ. 36.
Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού οικ. 2175/2020
«Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως
παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και περιορισμός των ωρών
εισόδου κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 11.03.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)», κατωτ. αριθ. 42.
Εκδόθηκε η απ. Δ.Σ. του Τ.Π.Δ. (Συνεδρίαση 3708/15-3-2020) της 15/15.3.2020
«Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και
προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από
11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)», κατωτ.
αριθ. 43.
Για τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας των Κ.Ε.Π., βλ. την υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α
/32/οικ.7945/2020, κατωτ. αριθ. 45.
Εκδόθηκε η υ.α. 31145 ΕΞ 2020/2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών», κατωτ. αριθ. 46.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1. 12569/4435/2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων», κατωτ. αριθ. 51.
Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Ρ.Α.Λ. 44/2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων», κατωτ. αριθ. 52.
Εκδόθηκε η υ.α. Α1ε/Γ.Π.οικ. 18087/2020 «Τροποποίηση ωραρίου εισόδου κοινού
στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας», κατωτ. αριθ. 54.
Εκδόθηκε η απ. Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. 927/1/2020 «Λήψη επειγόντων μέτρων
λειτουργίας της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», κατωτ. αριθ. 67.
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Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Λέρου Αριθμ. 22/2020 «Τροποποίηση ωραρίου
εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, λόγω κορωνοϊού», κατωτ.
αριθ. 68.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αλμυρού Αριθμ. 36/2020 «Ωράριο λειτουργίας του
Δήμου Αλμυρού στα πλαίσια λήψης μέτρων προλήψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊου COVID-19» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 188.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αργοστολίου Αριθμ. 99/2020 «Τροποποίηση των ωρών
εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ.
189.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Λυκόβρυσης - Πεύκης Αριθμ. 9241/2020 «Ωράριο
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης - Εφαρμογή πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α΄/11.03.2020)» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 190.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Αριθμ. 507/2020
«Καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στις Υπηρεσίες του Δήμου ΙΠ
Μεσολογγίου» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 191.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Πατρέων Αριθμ. 12277/2020 «Περιορισμός των ωρών
εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ. 192.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Χανίων Αριθμ. 125/2020 «Καθορισμός ωρών
προσέλευσης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων λόγω της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1435), κατωτ. αριθ.
193.
Εκδόθηκε η απ. Δημάρχου Αργοστολίου Αριθμ. 98/2020 «Καθορισμός ωρών
εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες των ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου» (Β΄ 1435),
κατωτ. αριθ. 194.
«8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον
εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό
τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων
τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».
Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
Με το άρθρο ενδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
64), προβλέφθηκε ότι η εφαρμογή του παρόντος άρθρου χωρεί και ως προς το
ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία,
κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε
ανάλογης εφαρμογής η ανωτέρω παρ. 5 ως προς την έκδοση αιτιολογημένης
απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του
ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των διευκολύνσεων
των ανωτέρω παρ. 1 έως και 4.
Για τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες στις περιπτώσεις
που μετά από τη λήψη των αδειών του ανωτέρω άρθρου 5 το εναπομείναν
προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους βλ. την παρ. 3 του άρθρου
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εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64),
κατωτ. αριθ. 38.
«Άρθρο 6
1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών
σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε
άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται
λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών
επιτροπών των ΚΕ.ΠΑ., παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4,
εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης
της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.
3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει
προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών,
εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά
δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών.
Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της
σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση
απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των
ενδιαφερομένων, μετά από εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.
6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των
ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν
κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που
καταβλήθηκαν σ΄ αυτούς αχρεωστήτως, κατ΄ εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται
στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών
αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η
διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, πλην του είδους
και του ποσοστού αναπηρίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του
παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.»
Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Φ.80000/13787/598 της 2/8.4.2020 «Παράταση μέχρι
30/4/2020 της αναβολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των
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Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων
πιστοποίησης αναπηρίας» (Β΄ 1218), κατωτ. αριθ. 148.
Άρθρο 7
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και
επίδομα στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος
γέννησης
1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για
τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του
άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή
ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των
εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του
τρέχοντος έτους.
Με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ13οικ.14717/303/2020
«Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 1379), κατωτ. αριθ. 174, παρατείνεται για ένα (1)
μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε
τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄
εφαρμογή της ανωτέρω παρ. 1.
2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για
τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά
απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του
ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ13οικ.14717/303/2020
«Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και Επιδόματος Στέγασης» (Β΄ 1379), κατωτ. αριθ. 174, παρατείνεται για ένα (1)
μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»
του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω παρ.
2.
3. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να
παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2 «και των
αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη της ισχύος των οποίων
έπεται της λήξης των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και
2.».
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76),
κατωτ. αριθ. 129.
4. Η προθεσμία τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄
αρ. Δ11 οικ. 8523/236/ 17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της
διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β΄ 490) για την υποβολή αίτησης
χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30
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Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος
Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου
χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα
αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο
Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινής
υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα
εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 8
Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών
1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου
είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς
και παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου
Οικονομικών ή από την ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
Για την δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό
παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης
και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού βλ. την απ. Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. Α.1048/2020 (Β΄ 910), κατωτ. αριθ. 53.
2. α. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του
ν. 4506/2017 (Α΄ 191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου
Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2)
επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
β. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της προηγούμενης περίπτωσης δεν
προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά
την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
Άρθρο 9
Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν
συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”
Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας»
(Α΄ 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) παρατείνεται μέχρι
τις 30.6.2020.
Άρθρο 10
74

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια
της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών
τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της
παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), είτε διά
τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια
ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων
των θυρών.
2. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή
υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού
προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή
άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου
ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του
υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και
για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις
έργου.
3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και
υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι
Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
β. Η κατά την περ. α΄ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά
πρόσωπα των ΟΤΑ.
Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το οποίο
διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις
συμβάσεις της ανωτέρω παρ 3.
4. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/ 2019 (Α΄ 204) παρατείνεται
από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.
5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω
της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων
προϋπολογισμών.
Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65, για το όριο πάνω από το οποίο
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διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις
συμβάσεις της ανωτέρω παρ 5.
Άρθρο 11
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού
COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να
επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των
στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2. Το μέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Δικαιοσύνης, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην περίπτωση των
στρατιωτικών δικαστηρίων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με όμοια απόφαση ορίζεται και
κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης
δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών, παροχής
προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήματα που
αφορούν στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της χώρας.
Με το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Η αναστολή των
προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του
άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν καταλαμβάνει την
προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που
είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που
διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση.»
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 833), κατωτ. αριθ. 27.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 864), κατωτ. αριθ. 44.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 1074), κατωτ. αριθ. 100.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (Β΄ 1301), κατωτ. αριθ. 163.
76

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020» (Β΄ 1588), κατωτ. αριθ. 222.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 της 28/28.5.2020 «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου
της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2033),
κατωτ. αριθ. 337.
Άρθρο 12
Ζητήματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), και για όσο χρονικό
διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση, η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., δύναται να διενεργείται με
μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής
εθνικής διάταξης.
Εκδόθηκε η υ.α. 59181/Ζ1/2020 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη
διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση
φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β΄ 1935), κατωτ. αριθ. 306.
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020,
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή
συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και
παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή
αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής
εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές
δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση
των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο
δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή
γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα
του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές,
σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και
των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα
εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020,
διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης
φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των
Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν».
Οι παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
εβδόμου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α΄ 90), κατωτ.
αριθ. 229.
4. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών
εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για την υποστήριξη
αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών α΄ και β ΄κύκλου των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής
διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 48 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 52 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Οι σχετικές προσκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και η σύμβαση ανατίθεται
με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 13
Ζητήματα Υπουργείου Τουρισμού
1. Οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού (Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Ξεναγών)
και τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19.
2. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της παρ. 1 τα αρμόδια όργανα του
Υπουργείου Τουρισμού συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων
συμβάσεων.
3. Οι δαπάνες της παρ. 1 καλύπτονται από τις πιστώσεις του ειδικού αποθεματικού
του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Άρθρο 14
Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω
του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση
της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση
πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την
εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την
απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να
προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση
υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), την
ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την
ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τα έργα
πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και
απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και
απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την
προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του
απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των
υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 65.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για
την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη
οργάνων του δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων
υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και
επιχειρήσεις. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς
υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του
ν. 4506/2017 (Α΄ 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τετάρτου
του ν. 4616/2019 (Α΄ 86), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2)
επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά
παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι
στις θέσεις αυτές.
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Άρθρο 15
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής λόγω εξαιρετικών αναγκών
1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σε περίπτωση λήψης
μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 2 και στην περ. ε΄ της παρ. 4
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δύναται
να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης
διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ.
106/2007 (Α΄ 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των
άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του
ν. 4251/2014, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, καθώς
και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης
αυτών.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 12889/2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν.
4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών
βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β΄ 1086),
κατωτ. αριθ. 110.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ.14119/2020 «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του ν.
4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών
βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β΄ 1654),
κατωτ. αριθ. 239.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί
να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μετά
από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, δύναται να παραταθεί η ισχύς των τίτλων διαμονής και να καθοριστεί
προθεσμία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
Εκδόθηκε η υ.α. 12687/2020/2020 «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του
κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939), κατωτ. αριθ. 66.
Eπίσης εκδόθηκε η υ.α. 13850/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης
αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1506), κατωτ. αριθ. 206.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου, και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, μπορεί
να αναστέλλεται η υπηρεσία της υποδοχής κοινού στις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Ασύλου (Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου)
και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς επίσης και την Αρχή Προσφυγών της
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, μετά από την κατά περίπτωση εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
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Ασύλου ή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της
Αρχής Προσφυγών. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται
να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας
(Δ.Α.Δ.Π.), των Αδειών Διαμονής και Ταξιδιωτικών Εγγράφων που εκδίδονται κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4636/2019 (Α΄169) και να καθοριστεί προθεσμία, κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 1. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί και κάθε άλλη
προθεσμία που συνδέεται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης
αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού.
Εκδόθηκε η υ.α. 12687/2020/2020 «Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του
κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939), κατωτ. αριθ. 66.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. 7330 /2020 «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων
Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη
διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας
α΄ και β΄ βαθμού» (Β΄ 1426), κατωτ. αριθ. 183.
Eπίσης εκδόθηκε η υ.α. 13850/2020 «Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης
αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 1506), κατωτ. αριθ. 206.
Εκδόθηκε η υ.α. 11341/2020 Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή
Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.)» (Β΄ 2252), κατωτ. αριθ. 393.
4. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω άρθρων μπορούν να ρυθμίζονται και ειδικότερα
σχετικά θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 16
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων
αναγκών δημόσιας υγείας
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του
χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται
για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και
λοιπών νομικών προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από
τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ).
Άρθρο 17
Προσωπικό κλάδων υγείας
1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών συμβάσεων
επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού
προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των
νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την
υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες
πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
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2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό,
λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση
σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων
ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.
3. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να
προσλαμβάνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων
των κλάδων και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
κάλυψη παροδικών αναγκών. Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
για το ίδιο άτομο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
τις προσλήψεις της παρούσας παραγράφου.
Εκδόθηκε η υ.α. Α1α/οικ. 21721/2020 «Πρόσληψη προσωπικού στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1126), κατωτ. αριθ. 119.
4. Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές συμβάσεις, οι οποίες έχουν
ημερομηνία λήξης έως τις 30.09.2020. Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται
να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο 18
Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται
προς χρήση ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής
υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας
αρμοδιότητας διαφορετικών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με
ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα
παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας.
2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός προς χρήση από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε
άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19 με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και
δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ.
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Άρθρο 19
Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται για λόγους δημόσιας υγείας
και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να κηρύσσει, με απόφασή του, περιοχές της
Επικράτειας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για λόγους επιχειρησιακής
προετοιμασίας και λειτουργίας της για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κορωνοϊού COVID-19, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού
συσχετισμού, δίχως τον προσδιορισμό προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των
υποκειμένων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).
Άρθρο 20
Ματαίωση παρελάσεων
Για την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ματαιώνονται οι
στρατιωτικές παρελάσεις και οι παρελάσεις της σπουδάζουσας και μαθητιώσας
νεολαίας για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς και οι παρελάσεις στις
τοπικές επετείους απελευθέρωσης πόλεων έως και τις 12.4.2020.
Άρθρο 21
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
«1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης
λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν
ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
3. Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η
συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»
Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο τριακοστό πρώτο της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64).
Εκδόθηκε η υ.α. 179/2020 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την
προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς», κατωτ.
αριθ. 40.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
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Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.---------26. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 της 12/12.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων,
κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 833)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053).
10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»
(Β΄ 3099).
11. Την αριθμ. 43650/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων,
των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας
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λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπων» (Β΄ 2213).
12. Το π.δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων»
(Α΄ 221).
13. Την από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
14. Την αριθμ. Β1α/οικ 17731/12.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των παιδότοπων στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων που λειτουργούν σε χώρους
άσκησης διαφορετικής δραστηριότητας, υπό την έννοια του άρθρου 10 της αριθμ.
43650/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2213), περιλαμβάνει αποκλειστικά
και μόνο τους παιδότοπους.
3. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων,
ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------

27. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 της 12/12.3.2020 «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 833)
Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων
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από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς
ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων,
που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833),
Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄
1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την
1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η
προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά
δέκα (10) επιπλέον ημέρες».
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 12.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 17732 /12.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές
που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση
αποφάσεων, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο δεύτερο
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Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πλην αυτών που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη
δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και του Τμήματος
Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου
συμφέροντος, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο τρίτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών
δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως
και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η
διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών
μέτρων, που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού διαστήματος
της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων,
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών
Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων
για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων
σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
και τις 31.5.2020,
ζ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
και τις 31.1.2021.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το
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δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται
ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση
του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων
ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα
χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας
των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια
και εισαγγελίες της Χώρας.
Άρθρο τέταρτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο πέμπτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55).
----------.----------

28. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 1542 της
11/13.3.2020 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (B΄ 848)
Έχοντας υπόψη:
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1. τα άρθρα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού»,
2. τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),
3. τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),
4. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
5. το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει,
6. το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει,
7. το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. το αριθμ. 16833/10.03.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται εκτιμώμενη επιπρόσθετη οικονομική δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ύψους περίπου τριάντα εκατομμυρίων ευρώ
(30.000.000 ευρώ) και η οποία θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι φορέας
υλοποίησης της παρούσας απόφασης.
9. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται
άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτικές: α) η διάθεση
νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών, και β) η διενέργεια κλινικού και
εργαστηριακού ιατρικού ελέγχου για την ανίχνευση του κορωνοϊού, για την
αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκαταστάσεων και κλινών
1. Τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 24.6.2020 στις
τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικώς για
νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορωνοϊό, ανάλογα τις ανάγκες που θα
προκύψουν και την διαθεσιμότητα των νοσοκομείων.
2. Με απόφαση των Διοικητών των ως άνω δομών καθορίζεται η διαδικασία
μεταφοράς των ασθενών που δεν πάσχουν από κορωνοϊό από τις ανωτέρω κλινικές σε
άλλους χώρους νοσηλείας σε άλλες δημόσιες δομές.
3. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά
των ασθενών, δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια-κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους
αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ΄ υπέρβασιν του
αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ.
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4. Ομοίως με απόφαση των Διοικητών των δομών της παρ. 1 εξειδικεύονται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την παραπομπή των ασθενών σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια-κλινικές.
5. Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε
περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται
στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Άρθρο 2
Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών
1. Σε περίπτωση αναγκαίας διακομιδής ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο σε θάλαμο
νοσηλείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, κατόπιν σχετικής συναίνεσης και
αποδοχής του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, τότε η νοσηλεία αποζημιώνεται
σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας του ασθενούς, είτε με ΚΕΝ είτε με ημερήσιο νοσήλιο
και τα εξαιρούμενα αυτού, όπως περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.
2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή
ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο
ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β΄
4898/2018), πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 όπως
προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
3096/2012).
Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι :
α) Ιατρικές Πράξεις:
- Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση,
Αιμοδιαδιήθηση)
β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές
ορμονών κ.α.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της
χημειοθεραπείας.
ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά.
iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.α.).
iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα.
v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και
ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη.
vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά
αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες.
vii. Παρεντερικά κορτικοειδή.
viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα.
ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα.
x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος.
xi. Φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.
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xii. Παρεντερική διατροφή
xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγα του
3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της
κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με
την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν.
(ΦΕΚ 3096/Β/23-11-2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός
εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλείου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται
χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση
Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της
παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε
αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλειο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα
και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και
τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη
κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν
αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών
πράξεων.
4. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλείων.
5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από
δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών ορίζεται
το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των
κλινών νοσηλείας και των κλινών ΜΕΘ, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή
νοσηλευτικών περιστατικών.
6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών
θεραπευτηρίων-κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και ΜΕΘ που θα διατεθούν στο
ΕΚΑΒ, είναι καθ΄ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει
σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ και οι
σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά και θα καλυφθούν με
έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΝΠ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής,
ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.
7. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013.
Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης ιδιωτών για τον κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο
1. Ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να νοσούν ή να
μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, κατόπιν παραπομπής από τον ΕΟΔΥ ή/και το
ΕΚΑΒ δύναται να διενεργείται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντραεργαστήρια. Οι οδηγίες για τη λήψη, τη μεταφορά του δείγματος, τις προδιαγραφές του
ιατρικού εξοπλισμού και του εργαστηρίου των αναλύσεων αναρτώνται στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
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2. Για την εφαρμογή της παρούσας, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται ως εξής:
α. Μεταφορά και κατ΄ οίκον λήψη με εξειδικευμένο προσωπικό (επαγγελματίες
υγείας) και πιστοποιημένους μεταφορείς βιολογικών υλικών ορίζεται σε 50 €
β. Διενέργεια ελέγχου και ανάλυσης δείγματος από πιστοποιημένα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια ορίζεται κατ΄ ανώτατο σε 85€/δείγμα, σύμφωνα με
τον κάτωθι πίνακα αποζημίωσης:
Αριθμός Μηνιαίων Δειγμάτων

Τιμή Εξέτασης Δείγματος/Ανάλυση

0-100

85 €

101-200

75 €

201 και άνω

67,5 €

γ. Μεταφορά και κατ΄ οίκον αυτοληψίας δείγματος από τον εξεταζόμενο ασθενή
ορίζεται σε:
i. Μεταφορά εντός Αθηνών/Θεσσαλονίκης (0-30χλμ) ...... 25€/ αποστολή
ii. Μεταφορά εντός Ν. Αττικής/Ν. Θεσσαλονίκης (30χλμ και άνω) ...... 35€/ αποστολή
iii. Μεταφορά Λάρισα προς Θεσσαλονίκη ...... 97€/ αποστολή
iv. Μεταφορά Ηράκλειο προς Αθήνα ...... 130€/ αποστολή
v. Επιπλέον εξεταζόμενος ανά αποστολή ...... 5€/δείγμα
Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά, η τριπλή συσκευασία μεταφοράς
μολυσματικών δειγμάτων και ο στειλεός λήψης ρινικού επιχρίσματος.
3. Οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ διακριτά, και θα καλυφθούν
με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΝΠ . Κάθε λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής,
ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών ρυθμίζεται με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.
4. Για τις ως άνω δαπάνες δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013.
Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ
Με δεδομένη την αύξηση των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτικός ο επανασχεδιασμός των
νοσοκομειακών χώρων και εγκαταστάσεων στις ιδιωτικές κλινικές με στόχο την
αύξηση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Συνεπώς κατ΄ εξαίρεση των κείμενων
διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική
κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το
υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση
της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στην
τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών
Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα
διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται
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να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν
αυτοδικαίως.
Άρθρο 5
Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται με έκτακτη οικονομική
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από
25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42/2020), η οποία εκτιμάται
κατ΄ ελάχιστον σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 ευρώ), καθώς δεν μπορεί να
εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες που θα προκύψουν εκ της εξέλιξης της διασποράς
της νόσου του κορωνοϊού.
Στην ανωτέρω περίπτωση εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας με την με αριθμ. 2/10729/26.02.2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως την 24.6.2020.
----------.----------

29. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 429 της 12/13.3.2020 «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539). (B΄ 850)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν
β) του άρθ. 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει
γ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄
138), όπως ισχύει
δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137), όπως ισχύει.
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στ) του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), όπως ισχύει
ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), όπως ισχύει
η) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση
συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539).
3. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
4. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
5. Την αριθμ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα
τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
6. Την ανάγκη ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της Διοίκησης και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
7. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19, προς τον σκοπό της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων του δημοσίου, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, σύμφωνα με το αριθμ.
οικ.6350ΕΞ2020/12-3-2020 έγγραφο της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής
απόφασης «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη» (Β΄ 539), ως εξής:
Άρθρο 1
Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης νοείται η από απόσταση
διάσκεψη, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή
ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την
τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός
συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από
συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η
φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού
οργάνου. Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία
κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων, ιδίως λόγω αδυναμίας
προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου, λόγω καιρικών
συνθηκών, έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων, ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων που
συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να
καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκληση ενός συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 2
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Τηλεδιάσκεψη μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
1. Σε κάθε δημόσια υπηρεσία, πρέπει να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος, εντός
του οποίου θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Ο χώρος πρέπει
να επιλεγεί με βάση το κριτήριο της καλύτερης εξυπηρέτησης των υπηρεσιών αλλά και
των πολιτών, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προσέλευση και παρουσία
πολιτών ή και υπαλλήλων στο συλλογικό όργανο. Ο χώρος της διάσκεψης πρέπει να
βρίσκεται σε κεντρικό κατά το δυνατόν γεωγραφικό σημείο και ιδιαίτερα στις έδρες
των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων. Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι προσβάσιμος από
όσο το δυνατό περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και προσβάσιμος σε
άτομα με αναπηρίες. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα, στον ίδιο χώρο,
να εξυπηρετούνται μέσω της τηλεδιάσκεψης περισσότερα του ενός συλλογικά όργανα
διαφορετικών υπηρεσιών, αντικειμένων και αρμοδιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η
αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων μέσων. Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
πρέπει να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της
αναμετάδοσης. Το τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο
χώρο με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη και θα καλείται μόνο σε περίπτωση
προβλήματος.
2. Η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται
μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, τα οποία θα
διασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων. Το Έργο Δίκτυο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» διασφαλίζει την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης των
πληροφοριών (φωνής, δεδομένων, εικόνας), μέσω του ελέγχου της ταυτότητας των
συμμετεχόντων
(αυθεντικοποίηση),
της
εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης
(εξουσιοδότηση συμμετέχοντος), της προστασίας των πληροφοριών από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (εμπιστευτικότητα) και της μη τροποποίησης των
πληροφοριών (ακεραιότητα της πληροφορίας). Οι προδιαγραφές και κανόνες
ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πρέπει να
τηρούνται και από τα άλλα δίκτυα που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες, στο πλαίσιο
και της πολιτικής του κάθε φορέα. Η ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετέχουν
στους χώρους της τηλεδιάσκεψης θα διασφαλίζεται με τον έλεγχο των στοιχείων
ταυτότητάς τους (ψηφιακής ή μη). Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα
ασφάλειας και επιτήρησης που απαιτούνται για την διασφάλιση της
μυστικότητας/εμπιστευτικότητας των συνεδριάσεων (π.χ. ηχομόνωση χώρων, έλεγχος
πρόσβασης κ.α.), στο πλαίσιο της πολιτικής του κάθε φορέα.
Η απαρτία του συλλογικού οργάνου θα πιστοποιείται και θα καταγράφεται από τον
προεδρεύοντα της συνεδρίασης.
3. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από τον γραμματέα. Τα πρακτικά,
προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή
μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e-mail από το δίκτυο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (ή από άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών δίκτυο) στα μέλη που
συμμετείχαν και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωσή τους.
4. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την
τεχνολογία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται
στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να
δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.
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Άρθρο 3
Τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr»
1. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνεται και με χρήση της
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, που παρέχεται από την Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και έρευνας Α.Ε.
(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).
2. Σε κάθε φορέα ορίζεται Συντονιστής Φορέα, με αρμοδιότητες: α) τη δημιουργία,
διαχείριση και εποπτεία όλων των τηλεδιασκέψεων για λογαριασμό του φορέα, β) την
πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου και τυχόν συμμετεχόντων, γ) τον
ορισμό Συντονιστών Οργανικών Μονάδων για τηλεδιασκέψεις σε μία ή περισσότερες
οργανικές μονάδες του φορέα.
3. Οι Συντονιστές Οργανικών Μονάδων έχουν τις αρμοδιότητες των περ. α΄ και β΄
της προηγούμενης παραγράφου για τις τηλεδιασκέψεις της οργανικής μονάδας, για την
οποία ορίστηκαν.
4. Προκειμένου να συνδεθεί ένας χρήστης για πρώτη φορά σε μία τηλεδιάσκεψη στο
e:Presence.gov.gr, ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Να ακολουθήσει το σύνδεσμο
που του παρέχεται μέσα στο e-mail-πρόσκληση που λαμβάνει από το συντονιστή
τηλεδιασκέψεων, β) Να πιστοποιηθεί μέσω της αυθεντικοποίησης χρηστών (oAuth
2.0) που παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια
που έχει ο χρήστης από TaxisNet, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 3981ΕΞ2020
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762). Η
υπηρεσία e:Presence.gov.gr λαμβάνει μέσω αυτού του Web Service τα ακόλουθα
στοιχεία ταυτοποίησης που τηρούνται για το χρήστη: i) όνομα και επώνυμο του
χρήστη, ii) όνομα πατρός και όνομα μητρός, iii) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και γ) Να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.
Στη συνέχεια, κάθε επόμενη σύνδεση του χρήστη σε μια τηλεδιάσκεψη μπορεί να
πραγματοποιηθεί εκτελώντας μόνο το πρώτο από τα τρία προαναφερθέντα βήματα.
5. Οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν
την υπηρεσία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κείμενων
διατάξεων για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
6. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Συντονιστών των
τηλεδιασκέψεων της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr. Σε όλη τη διάρκεια
της τηλεδιάσκεψης οι Φορείς πρέπει να διαθέτουν τεχνική υποστήριξη από
εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της
τηλεδιάσκεψης και η ποιότητα της αναμετάδοσης. Το τεχνικό υποστηρικτικό
προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας e:Presence. gov.gr είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης
της.
7. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ
137/Α΄/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει.
8. α) Η αυθεντικοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr παρέχεται
από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχει ο χρήστης
στο TaxisNet. Με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών που
χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λαμβάνει μέσω της ως
άνω αυθεντικοποίησης (oAuth 2.0), τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
όνομα, επώνυμο, username, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, έτος γέννησης.
β) Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ως άνω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης,
διατηρούνται για το αναγκαίο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο και τις οδηγίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Εξειδίκευση
των σχετικών ρυθμίσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας
e:Presence.gov.gr και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας.
9. α) Με αποκλειστικό σκοπό τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr
και την αποτελεσματική και σύννομη παροχή της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ενεργώντας ως
Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών
δεδομένων, συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των χρηστών: i) Διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης συνδέεται στην
υπηρεσία e:Presence.gov.gr, ii) Χρονοσήμανση χρήσης υπηρεσίας (timestamp), iii)
Στοιχεία συσκευής σύνδεσης (τύπος συσκευής, κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό
σύστημα), iv) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), v) Τηλέφωνο
επικοινωνίας (υποχρεωτικό μόνο για χρήστες που έχουν ρόλο Συντονιστή
τηλεδιασκέψεων).
β) Ο κάθε φορέας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
τη συλλογή, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των
υποκειμένων και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, για το σύνολο των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται κατά τη χρήση της υπηρεσίας
e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης, ενεργεί ως Εκτελούσα την
Επεξεργασία για λογαριασμό του εκάστοτε Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί προσωπικών δεδομένων.
γ) Εξειδίκευση των ως άνω ρυθμίσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας
e:Presence.gov.gr και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας.
«10. Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
e:Presence.gov.gr, δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική
ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.
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Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας
των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.»
Η παρ. 10 προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών Επικρατείας Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 της 24.4/6.5.2020
«Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας “Αντικατάσταση της αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)” (Β΄ 850/13-32020)». (Β΄ 1704).
Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στα γενικότερα ζητήματα της συγκρότησης, σύνθεσης,
των συνεδριάσεων, της λειτουργίας και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων,
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 48) που αφορούν
στα συλλογικά όργανα της διοίκησης.
----------.----------

30. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
37528/Υ1 της 13/13.3.2020 «Είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (B΄ 852)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και ειδικότερα
την παρ.7 του άρθρου 5 αυτής.
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(133Α΄/07-08-2019).
3. Του π.δ. 18/2018 (Α΄31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του π.δ. 81/2019 (Α΄114) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Της παρ.6 του άρθρου 1 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄769).
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8. Της ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β΄1659) απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό
της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.
Γ. Το ευάριθμο πλήθος τόσο του προσωπικού που απασχολείται στο κτήριο το επί
της οδού Α. Παπανδρέου 37, καθώς και το μεγάλο εύρος του κοινού αναφοράς του
Υπουργείου (μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, κλήρος και
διοικητικό προσωπικό)
Δ. Την από 25-04-2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τους πολίτες
για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://mydocs.minedu.gov.gr, οι οποίες πρωτοκολλώνται αυτομάτως.
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Α) Την είσοδο του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου καθημερινά και ώρες 13.00΄14.00΄.
Β) Την είσοδο του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και ενημέρωσης πολιτών
καθημερινά κατά ώρες 10.00΄-14.00΄.
Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων στο γραφείο
πρωτόκολλου λόγω καταληκτικών αποκλειστικών προθεσμιών ή δικαστικών
επιμελητών και μόνο, και η επίδοση εκφεύγει των ως άνω ωρών, η επίδοση θα γίνεται
ιδίαις χερσί στον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος θα το πρωτοκολλεί αρμοδίως.
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού και η χρήση κάθε
πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 μέχρι και τις 03-04-2020.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
----------.----------

31. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει» (B΄ 854)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ.
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-την υ.α. 13031/Δ1.4551/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-92019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ.
αριθ. 85.
-την υ.α. 13272/Δ1.4607/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄
3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ.
αριθ. 122.
-την υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-92019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161),
κατωτ. αριθ. 130.
-την υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α΄ και περ. στ΄ της ΠΝΠ Α΄ 55/11.03.2020
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
2. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
3. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
4. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο. Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2.
5. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από
το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
6. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
των Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΕ. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001»(Α΄ 261).
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7. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών »(Α΄ 121).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων»(Α΄ 123).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων [και ιδίως άρθ. 5
και 7 του α.ν. 547/1937 (Α΄ 98), άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄ 35), άρθ. 3 του β.δ.
14-8/8-9-1950 (Α΄ 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθ. 18 του π.δ. 84/1932 (Α΄ 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις υπ΄ αριθμ. υπουργικές
αποφάσεις 6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄ 350), 39431/6-6-1961 (Β΄
234)και 65982/13-1-1966 (Β΄ 600)].
13. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα
8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και
παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
14. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς
εργασίας» (Α΄ 299).
15. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
16. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
17. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων
Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
18. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και τον Κανονισμό
ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ. 1-88).
19. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
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20. Την. παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
21. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
22. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
23. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄
138).
24. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
25. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
26. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).
27. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
28. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
29. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ.
1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
30. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (Β΄ 4173/14-11-2019) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
31. Την υπ΄ αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
«Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις υπ΄ αριθμ. 989/1.9.1980 (Β΄ 905) και υπ΄ αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις
του Υπουργού Εργασίας.
32. Την με Αριθμ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
33. Την με Αριθμ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).

102

34. Την με Αριθμ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 453).
35. Την με Αριθμ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄
307).
36. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών
σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
37. Την με Αριθμ. 139931/Κ 1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
38. Την με Αριθμ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491),
όπως τροποποιήθηκε με τις Αριθμ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και
Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
39. Την με Αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της
(Β΄2117).
40. Την με Αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
«Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την
Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοια της (Β΄ 866).
41. Τη με Αριθμ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών
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(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς
του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε
συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
42. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
43. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/ 19-92019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
44. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την ΠΝΠ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με την οποία
ανεστάλη κατ΄ ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του ΠΣ Εργάνη: Ε4
Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής
απασχόλησης, Ε12 - e-ΟΓΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού
επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
45. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η Αριθμ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄3751/10-10-2019)
υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β΄ 4293/2711-2019) υπουργική απόφαση ως εξής:
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.11,
ως εξής:
«14.11 Έντυπα που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α και β της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
Α. Σε εφαρμογή i) της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», από την
έναρξη ισχύος της οποίας ανεστάλη, αρχικώς έως και 10/4/2020, η υποχρέωση του
εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη
νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση και ii) της παράτασης
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του χρόνου εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου,
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου που δίνεται μέσω της αριθμ.
πρωτ. 14556/448/7-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1208), όπως ισχύει,
αναστέλλεται αντίστοιχα και για όσο χρόνο παρατείνονται τα μέτρα του άρθρου 4 της
από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) η υποχρέωση
καταχώρισης των εντύπων:
α) Ε4:Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου,
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης,
γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί
εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
Β. Για το ως άνω περιγραφόμενο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη
νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που
πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.
Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού
σκοπού του ΠΣ Εργάνη:
α) «Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού
Σκοπού του άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(55/Α΄/11.03.2020)»,
β) «Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο
Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(55/Α΄/11.03.2020)»,
γ) «Ε 12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί
εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του
άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α΄/11.03.2020)».
«Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4
παρ. 3α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 55).
α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν
χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με
την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και
Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020
και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020.
β) Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού, η
γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής
άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της
άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο».
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Η παρ. Γ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ.α.
17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3
520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1695),
κατωτ. αριθ. 244.
Δ. Ως έντυπα των περιπτώσεων Β και Γ παραμένουν τα έντυπα που προστέθηκαν
στο Παράρτημα της αριθμ. πρωτ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 υπουργικής απόφασης
(Β΄854).»
Η παρ. 14.11 είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της απ.
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 14638/Δ1. 4991 της
9/15.4.2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1424). Με το δε
άρθρο δεύτερο ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.
40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Άρθρο δεύτερο
1. Στα στοιχεία των ως άνω προσωρινών ειδικού σκοπού εντύπων, δεν
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη ισχύος
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55 /11.03.2020) μέσω των ανωτέρω
ανασταλθέντων εντύπων.
2. Συμπληρώνεται με τα έντυπα ειδικού σκοπού το παράρτημα της αρ. πρωτ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:
α) Προστίθεται Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55/11.03.2020).
β) Προστίθεται έντυπο Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής
απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55 /11.03.2020)».
γ) Προστίθεται Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης
στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του
άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020).
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δ) Προστίθεται έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου
Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού
Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
55/11.03.2020).
(Ακολουθούν έντυπα)
Άρθρο τρίτο
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄ 3751/10-10-2019)
υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (B΄ 4293/2711-2019) υπουργική απόφαση.
----------.----------

32. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 της 13/13.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων,
μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 855)
Για την αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής
δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί κατόπιν έκδοσης της παρούσας απ., βλ. το άρθρο όγδοο της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
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5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
10. Την από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την αριθμ. Β1α/οικ.18146/13.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και
27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως:
1. Των εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering), παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία,
καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν
διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο
από το κατάστημα (take-away), στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά. Από τη διάταξη του προηγούμενου
εδαφίου εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες
και κέντρα διασκέδασης που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν
μόνο τους διαμένοντες σε αυτά, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα
αποφυγής συνωστισμού.
2. Των αιθουσών θεαμάτων και χώρων συναφών δραστηριοτήτων.
3. Tων δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), των αναγνωστηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των
αρχειοφυλακείων. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες λειτουργούν οι διοικητικές και
οικονομικές υπηρεσίες με την παρουσία (1) ενός τουλάχιστον υπαλλήλου και με την
επιφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης,
ιατρείων και των υπηρεσιών πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης.
4. Των μουσείων, των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και κτιρίων, καθώς και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών.
5. Των ιδιωτικών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών, πρακτορείων κ.λπ.) με εξαίρεση των δραστηριοτήτων των
πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
σε διαδικτυακή (on-line) σύνδεση.
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6. Των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και των
αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που προετοιμάζονται για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους.
7. Των θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις
εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), με εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους αναψυχής
και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους άθλησης για μεμονωμένη άθληση.
8. Των ακόλουθων χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας: ντισκοτέκ, σφαιριστηρίου,
χώρων συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.), καθώς και χώρων
όπου προσφέρονται άλλες υπηρεσίες θεάματος.
9. Των κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής, καθώς και των χώρων παροχής
υπηρεσιών φυσικής ευεξίας.
10. Των χώρων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών δερματοστιξίας
(τατουάζ) και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).
11. Της παροχής προσωπικών υπηρεσιών ιερόδουλων.
12. Των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των εμπορικών κέντρων και
των εκπτωτικών χωριών.
Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών
χωρίς την παρουσία κοινού.
Άρθρο δεύτερο
Σε κάθε σημείο εξυπηρέτησης κοινού λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να μην
σχηματίζονται ουρές άνω των πέντε (5) ατόμων.
----------.---------33. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150 της 13/13.3.2020 «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων
και επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης
λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως
και 27.3.2020» (B΄ 855)
(Η άνω απόφαση έπαυσε να ισχύει από τη δημοσίευση της κ.υ.α. Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας,
προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
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εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956),
κατωτ. αριθ. 78).
----------.----------

34. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1046 της 12/14.3.2020 «Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής
και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 856)
Με την απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1057 της
23/30.3.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής
Ακαδημίας της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της Α1046/ 12-32020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄856)
έως και 10.4.2020» (Β΄ 1086) αποφασίστηκε η αναστολή των πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της
ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από της λήξεως της παρούσας
έως και την 10.4.2020. Ωσαύτως ορίστηκε ότι από την ως άνω αναστολή
εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η
υλοποίηση πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Για την περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 10.5.2020, εκδόθηκε η απ.
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1088/2020 «» (Β΄
1526), κατωτ. αριθ. 207.
Για την περαιτέρω παράταση της αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 31.5.2020, εκδόθηκε η απ.
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1115 της
18/21.5.2020 «Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 31.05.2020» (Β΄ 1979), κατωτ.
αριθ. 314.
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2,
β) της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη –
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων,
σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
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δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020»,
γ) της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του υποκεφαλαίου Γ΄ του
κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις»,
δ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/Β΄/22-03-2017)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Την αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και
Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από
11.3.2020 έως και 24.3.2020. Από την ως άνω αναστολή εξαιρούνται οι διοικητικές
λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση πρακτικής άσκησης
στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
----------.----------

35. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 18152 της 14/14.3.2020
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών
τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 857)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 27529 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών (Β΄ 857) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1633) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
υπ΄ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020» (Β΄ 857), παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
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κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την από 14.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την αριθμ. 18151/14.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και
30.4.2020, των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας.
Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας τουριστικά
καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται
σε ισχύ στις 23.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020.
----------.----------

36. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 της 13/14.3.2020 «Μέτρα κατά της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (B΄ 858)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του άρθ. 14 παρ. 1, παρ. 4 και παρ. 5, καθώς και των άρθ. 2, άρθ. 17, άρθ.
24, άρθ. 37 και άρθ. 41.
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β) Της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020)
«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και ειδικότερα
του άρθρου 5 αυτής.
γ) Της Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
δ) Της Αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (Β΄ 130) απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
ε) Της Αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ τ.Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης)
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ.10 του άρθρου 41 ν.
4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), την Αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) Πράξη του
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί της
Ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και
την Αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.
2. Το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Το π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθ. 19 αυτού.
4. Το ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο
«Φορολογικοί Έλεγχοι».
5. Το ν. 2960/2001 (Α΄ 265/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων
των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών
Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (Α΄ 265).
7. Το αρ. 5 ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών», καθώς και την παράγραφο Ε΄ άρθ. 1 ν. 4254/2014 (Α΄ 85), «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση της Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
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8. Το ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Αριθμ. πρωτ.: 30/003/000/4638/16-12-2015 (Β΄ 2801) απόφαση του Αν.
Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και
ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς
των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
882/2004»,
10. Την Αριθμ. πρωτ.: 30/002/000/8644/23-12-2016 (Β΄ 4267) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην
και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς».
11. Την Αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
12. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και
των συναλλασσομένων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας
ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για την εθνική
οικονομία.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αποφασίζουμε:
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την
προστασία των εργαζομένων και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της
πιθανότητας ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για
την εθνική οικονομία, αποφασίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Μέτρα και οδηγίες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών
(Καταργήθηκε από την παρ. 1 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της
υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ:
«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227).
Άρθρο 2
Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με το κοινό
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Περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο η προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ. Προς τούτο:
1. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων
(φορολογούμενων, λογιστών, εκτελωνιστών, δικηγόρων κλπ.) μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα
αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο ).
2. Τα αιτούμενα τυχόν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων κ.α.,
θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά μέσω email από την ηλεκτρονική
διεύθυνση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και θα
υπογράφονται κατά περίπτωση, μόνο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή τον
αναπληρωτή του, με αναφορά στοιχείων υπαλλήλων για τη παροχή πληροφοριών.
3. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα
δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), κατά τα πρότυπα της λίστας
«Στοιχεία επικοινωνίας ανά υπηρεσία» που είναι ήδη αναρτημένη, στο πλαίσιο της
διαδικασίας των ραντεβού με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και θα αναρτηθούν
σε εμφανές σημείο στην είσοδο των Υπηρεσιών με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών.
4. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η
φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις
ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης
συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του
νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής
έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Για τον καθορισμό των συναντήσεων κατά τα ανωτέρω,
προηγείται συνεννόηση του αρμόδιου υπαλλήλου με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας
και αυτή οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη και του ενδιαφερόμενου ή του
νόμιμου εκπροσώπου του. Τα στοιχεία των επικείμενων συναντήσεων (ημερομηνία,
ώρα, συμμετέχοντες κ.τ.λ.) καταχωρούνται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας σε
ημερήσια βάση σε ειδικό προς τούτο πίνακα ηλεκτρονικής εφαρμογής (π.χ. excel).
«5. Η είσοδος στα καταστήματα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ γίνεται με ελεγχόμενο
τρόπο. Σε κάθε κατάστημα Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε
πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμό προτεραιότητας εισόδου των συναλλασσομένων.
Οι καρτέλες εισόδου με τον αριθμό προτεραιότητας είναι κοινές για τους
συναλλασσόμενους με προγραμματισμένες συναντήσεις και για αυτούς που
προσέρχονται χωρίς ραντεβού. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στους
συναλλασσόμενους που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και σε αυτούς που έχουν
αποστείλει τα αιτήματά τους μέσω ταχυδρομείου, εταιρείας ταχυμεταφορών ή
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του προϊσταμένου εκάστης
υπηρεσίας, εκδίδονται τόσες καρτέλες εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός
εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά
μέτρα έκαστης Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμα για την αναμονή και εξυπηρέτηση του
συναλλακτικού κοινού, τηρουμένων των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 19 της κοινής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 (Β΄
2168) οι συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου, κατά
γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο,
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων.
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6. Ειδικότερα για τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ. εκδίδονται καρτέλες εισόδου σε
πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας ξεχωριστά ανά τμήμα ως εξής:
Α) ΜΗΤΡΩΟ, Β) ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Δ) ΕΣΟΔΑ, Ε)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και ΣΤ) ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ.Ο.Υ.
7. Σε όλα τα καταστήματα των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ορίζεται υπάλληλος, ο οποίος
θα βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας για την υποδοχή των συναλλασσόμενων, την
επιβεβαίωση των προγραμματισμένων συναντήσεων και την ελεγχόμενη αναμονή και
είσοδο των επισκεπτών στον χώρο της υπηρεσίας. Ο εν λόγω υπάλληλος θα είναι
εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα μέσα για την ατομική του προστασία του (π.χ.
μάσκα, γάντια, αντισηπτικά) και θα χορηγεί τις καρτέλες εισόδου στους
συναλλασσόμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στο κατάστημα της υπηρεσίας,
δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν ήδη προγραμματισμένη
συνάντηση. Με την έξοδο των συναλλασσομένων από το κατάστημα των υπηρεσιών
της ΑΑΔΕ, θα παραδίδεται η καρτέλα εισόδου στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος
οφείλει να την απολυμαίνει πριν την παραδώσει στον επόμενο συναλλασσόμενο.
8. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η
είσοδος στο κοινό επιτρέπεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης,
εξαιρουμένης της κατάθεσης εγγράφων ή αιτήσεων στο κεντρικό πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, η οποία επιτρέπεται ακόμα και χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση, κατά
τις καθορισμένες ώρες εισόδου του κοινού.
9. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον
1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και συναλλασσομένων, καθώς και των
συναλλασσομένων μεταξύ τους.
10. Συνιστάται οι συναλλασσόμενοι που προσέρχονται στα καταστήματα των
Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που τους εξυπηρετούν να φορούν
μάσκα προσώπου.
11. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την
απολύμανση του χώρου και ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.».
Οι αρχικές παρ. 5 και 6 καταργήθηκαν και οι άνω παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9, 10 και
11 προστέθηκαν με την παρ. 2 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της
υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ:
«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227).
Άρθρο 3
Ειδικά θέματα λειτουργίας Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
«1. Οι συναλλασσόμενοι εξυπηρετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικότερα στα καταστήματα των Τελωνείων εκτυπώνονται
καρτέλες εισόδου σε πλαστικοποιημένη μορφή, με αριθμούς προτεραιότητας, ενιαία
για όλα τα τμήματα των Τελωνείων. Επισημαίνεται ότι εκτυπώνονται τόσες καρτέλες
εισόδου, όσος ο επιτρεπόμενος αριθμός εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων, ο
οποίος προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα έκαστης Υπηρεσίας, τηρουμένων
των γενικών κανόνων αποστάσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
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COVID-19. Κατά γενικό κανόνα υπολογίζεται χώρος 2 – 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανά
άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και
συναλλασσομένων, καθώς και των συναλλασσομένων μεταξύ τους. Σε περιπτώσεις
διενέργειας φυσικού ελέγχου, αυτή θα λαμβάνει χώρα αφού ληφθούν τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα προφύλαξης».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω την παρ. 3 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της 10/11.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε
χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227).
2. (Καταργήθηκε από την παρ. 4 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της
Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227).
2. (3). Επιπλέον της δημοσίευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2
της παρούσας, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, αναρτάται, εκτός τελωνειακού
καταστήματος και σε εμφανές σημείο, ανακοίνωση στην οποία θα αναγράφονται τα
τηλέφωνα επικοινωνίας, τα οποία θα μπορούν να καλούν οι συναλλασσόμενοι σε
περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθεί εργασία με φυσική παρουσία
τελωνειακού υπαλλήλου, καθώς και η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για την
αποστολή τυχόν αιτημάτων, ερωτημάτων κ.λπ..
Η αρχική παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 2 από την παρ. 4 της απ. Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της
10/11.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄
2227).
Άρθρο 4
Ειδικά θέματα λειτουργίας Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Γενικού
Χημείου του Κράτους
1. Κατά την προσκόμιση δειγμάτων από τους συναλλασσόμενους (Αποστέλλουσες
Αρχές κ.λπ.) λαμβάνεται μέριμνα ώστε:
i. Η παραλαβή των δειγμάτων να διενεργείται στην είσοδο των Χημικών Υπηρεσιών.
ii. Να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προσώπων που προσκομίζουν τα
δείγματα.
2. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία των υπαλλήλων για εργασίες
εκτός της Υπηρεσίας, (αποσταγματοποιεία, ποτοποιεία, εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών κ.λπ.) αυτές θα πραγματοποιούνται, αφού ληφθούν τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, πριν και μετά την εργασία.
Άρθρο 5
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Ειδικά θέματα λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
(Κ.Ε.Φ.) Α.Α.Δ.Ε.
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Αριθμ. ΔΔΑΔΑ A1064198ΕΞ2020 της 10/11.6.2020 «Τροποποίηση της
υπ΄ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ:
«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 858)» (Β΄ 2227).
Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα ισχύει από Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την ανάκληση ή
τροποποίησή της.
----------.----------

37. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159 της
14/14.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των
χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄
171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168),
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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8. Την αριθμ. 46/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
9. Την από 14.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την αριθμ. Β1α/οικ 18158/14.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών
(δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020,
κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 29.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
3. Την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των αγορών των άρθρων 37 και 38
του ν. 4497/2017 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα
από 15.3.2020 έως και 29.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 14.3.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.
4. Εξαιρούνται από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της περίπτωσης 12 του
άρθρου πρώτου της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 855), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές,
τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των καταστημάτων λιανικού
εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός
καταστήματος» (shop-in-a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet),
καθώς και σε εμπορικά κέντρα και σε εκπτωτικά χωριά.
----------.----------

38. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14.3.2020 «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α΄ 64)
Κυρώθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
Έχοντας υπόψη:
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1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου
5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του
Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία
υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης
1. «Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των
επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των
καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των
υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των
ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών».
Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης
διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Προστασίας του Πολίτη.
Το μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρου εικοστού
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
Εκδόθηκε η υ.α. 38560/2020 «Παράταση αναστολής εφαρμογής της παρ. 8 του
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής κοινών
υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, της
παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου
εικοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68)» (Β΄
1391), κατωτ. αριθ. 178.
2. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των
κατηγοριών που μνημονεύονται στην παρ. 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά με την
έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση
δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από:
α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό
αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β)
απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.
«3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των
καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών
(super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών
τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της
επιχείρησης αυτής».
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Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο ένατο της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229.
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790) προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν
παραγγελθεί από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) ως κέντρο
διανομής θεωρείται το φυσικό κατάστημα».
«5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super
market), με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται
διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη
απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται η αναλογία ατόμου ανά τ.μ. και
η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων».
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τετάρτου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους
Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140.
6. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με
τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ΄ οίκον ή παράδοσης
στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
Άρθρο δεύτερο
«Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας,
προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών»
Ο μέσα σε «» τίτλος του άρθρου δεύτερου αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής,
εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια,
υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β)
αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ΄ ελάχιστο στοιχεία ως εξής:
«(α) χειρουργικές μάσκες,
(β) αντισηπτικά διαλύματα,
(γ) αντισηπτικά μαντηλάκια,
(δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με
αλκοολικό τίτλο 95% και
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(ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19».
Οι περ. (α) έως (ε) αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου
πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ.
αριθ. 108.
«Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που
υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη
δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που
υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες
ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου
δεκάτου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
κατωτ. αριθ. 108.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον
κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται
μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.
«4. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας,
πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος
αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια,
υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά.
5. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 4 υποβάλλουν κατ΄ ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α)
την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα
κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, β) την τοποθεσία αποθήκευσης των
αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα στοιχεία
επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την
έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα
ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία των
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός
προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.».
Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020
(Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
6(4). Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν
δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
7(5). «Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο
συμμόρφωσης των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 4 και τη συγκέντρωση και τον
έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων των παραγράφων 2 και 5.».
Η πρώην παρ. 5, που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου δεκάτου
πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ.
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αριθ. 108, αναριθμήθηκε σε παρ. 7 και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
8(6). «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας
μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων των παραγράφων
1 και 4, τα στοιχεία των αποθεμάτων των παραγράφων 2 και 5 που υποβάλλονται με
τις δηλώσεις των παραγράφων 3 και 5, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων
και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6.».
Η πρώην παρ. 6 αναριθμήθηκε σε παρ. 8 και αντικαταστάθηκε ως άνω από την
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
Εκδόθηκε η υ.α. 39683/2020 «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και
τροφίμων» (Β΄ 1481), κατωτ. αριθ. 205.
Εκδόθηκε η υ.α. 46553/2020 «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υγείας (Β΄ 1481)» (Β΄ 1837), κατωτ. αριθ. 281.
9(7). Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου
εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά
μηνών.
10(8). Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας
κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας
μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων.
Οι μέσα σε () παρ. 4, 7 και 8 αναριθμήθηκαν σε παρ. 6, 9 και 10 αντίστοιχα από
την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4682/3-3.4.2020 (Α΄ 76), κατωτ. αριθ. 129.
Άρθρο τρίτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:
α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και
υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή
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Καταναλωτή), «καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων
επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές».
β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των
υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Η μέσα σε «» φράση της περ. α΄ προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου
πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ.
αριθ. 108.
Άρθρο τέταρτο
Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αναλαμβάνει τον
συντονισμό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,
ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του
προηγούμενου εδαφίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, με
απόφασή του, να αναθέτει επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της
Κεντρικής Διοίκησης, δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαιτείται για
λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.
2. Για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, ενεργοποιούνται όλα τα εργαλεία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων
και Αντιμετώπισης Κρίσεων του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), προκειμένου να
προετοιμασθούν οι υποδομές και οι εξοπλισμός για την άμεση, ταχεία και οριστική
αντιμετώπιση της νόσου.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της παρ. 1, δύναται:
α) να μετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και κάθε άλλης διάταξης,
για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρόνο
που πάντως δεν δύναται να εκτείνεται μετά από τις 30.9.2020. Η μετακίνηση ή
απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με μόνη την απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις της
παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυψη αναγκών και τη συνέχιση της
λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων
υπαλλήλων,
β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως
τεσσάρων (4) μηνών εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό
κατά
παρέκκλιση
των
κείμενων
διατάξεων
επιλογής
προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα αναγκαία
προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η
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πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών
στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.
4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η
οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιχειρησιακών και
διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται στον ν. 4662/2020, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να
λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές δομές της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας,
όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4662/2020. 5. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονομική
ενίσχυση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού, αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.
Άρθρο πέμπτο
Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) παρέχει προς τη Γ.Γ.Π.Π.,
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, και
ειδικότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το φύλο, γ) την ηλικία, δ) το τηλέφωνο
επικοινωνίας, ε) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός
κώδικας), στ) την εισαγωγή ή μη σε νοσοκομείο, ζ) το νοσοκομείο εισαγωγής και η)
τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).
Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η επιχειρησιακή προετοιμασία και ο
συντονισμός μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των
κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα δεδομένα είναι
ψευδωνυμοποιημένα και, αν κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία με τα υποκείμενα,
μπορεί να αρθεί η ψευδωνυμοποίηση.
2. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων λαμβάνονται, κατ΄
ελάχιστον, τα κατωτέρω μέτρα:
α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση
καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων μεταξύ Ε.Ο.Δ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. πραγματοποιούνται
με κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται
σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο
χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή,
πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.
δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με τη
συγκεκριμένη επεξεργασία.
Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Τα δεδομένα τηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. έως και έναν (1) μήνα μετά από τη λήξη της
περιόδου εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του
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κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. Μετά από την πάροδο
του χρόνου αυτού, τα δεδομένα μπορεί να ανωνυμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και
καλύτερης οργάνωσης του συστήματος πολιτικής προστασίας.
Άρθρο έκτο
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών
πραγμάτων, υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για
την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη
δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6)
μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των
μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.». Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός
που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης
ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός
κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα
αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία
αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα
ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά
ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.
Το μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρου εικοστού
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι
πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την
εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται εύλογη
αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν εισήγησης
εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου
Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων παραστατικών
αγοράς και προμήθειας των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση
προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε
περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται
αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και
καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη
παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί
προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5. Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας
της παρ. 2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα
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επιτασσόμενα είδη πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το
ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος
του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του
προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές,
αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και από όργανα της
Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την
υλοποίηση της επίταξης. Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών
πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών
Περιφερειών και των νοσοκομείων.
Άρθρο έβδομο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών
ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να
απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη
χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
Άρθρο όγδοο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών
προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. αριθ. 133.
Με το άρθρο δέκατο έκτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 90), κατωτ. αριθ. 229, ορίστηκε ότι: «Ο Υπουργός Υγείας δύναται να
αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
το δέκατο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).»
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
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του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται
να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως,
μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και
νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση
αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον
δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και
αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή
ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών
Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών
δημόσιας υγείας.
2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων
πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,
ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών,
μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και
αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων,
πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής
προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.
«3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής 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 δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο
Οικονομικών».
Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο δέκατο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Με το άρθρο έκτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Η παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και για τις δωρεές που
εμπίπτουν σε αυτό, των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε
πριν από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64).»
Άρθρο ένατο
Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της
διασποράς της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να
επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄42), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική
Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και
αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες
περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην
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Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι
πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση,
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας.
2. Τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε
συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Τουρισμού μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης
εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19», κατωτ. αριθ. 57.
3. Με την απόφαση της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου
υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι
χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λειτουργία των οποίων
απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως
και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1081), κατωτ. αριθ. 107.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως
και 27.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
1299), κατωτ. αριθ. 161.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1987), κατωτ. αριθ. 322.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34429/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 5.6.2020 έως
και τις 15.6.2020» (Β΄ 2144), κατωτ. αριθ. 374.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 2146), κατωτ. αριθ. 375.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως
και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389.
Άρθρο δέκατο
Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και
στρατιωτικά νοσοκομεία
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται για ένα (1) έτος επικουρικό
ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέχωση των αναγκών σε
ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν
σε αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.
2. Οι προσλήψεις της παρ. 1 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30.09.2020.
Άρθρο ενδέκατο
Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) χωρεί
και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία,
κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε
ανάλογης εφαρμογής η παρ. 5 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ως προς την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου
διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας
για την παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου.
Άρθρο δωδέκατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς
παρόχους
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση
όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει
συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της
ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να
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απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συμβάσεις
συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων
υπηρεσιών.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων
1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης
εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά
απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής,
υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.)
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία
δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται
αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
επιχειρήσεις- εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία,
τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα
στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν
στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ. 1.
4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.
5. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω
της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται
οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 14675/469/2020 «Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019
(4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων
που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)”» (Β΄ 1378), κατωτ. αριθ. 173.
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Εκδόθηκε η υ.α. οικ.16073/287/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β΄ 1547), κατωτ. αριθ. 215.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων
του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1.
Εκδόθηκε η υ.α. 12997/231/2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), κατωτ. αριθ. 84.
Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85.
Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον
e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,
όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104.
Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς
πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την
παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε, με ισχύ από 1.4.2020, η υ.α. οικ. 14199/249/2020 «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών
του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση)
εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας»
(Β΄ 1805), κατωτ. αριθ. 275.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της
ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού
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1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε
εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και
ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε
ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε
επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και
εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς
καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα
διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι
εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην
περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή
επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
Με την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Η παρ. 1
του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και
στους εργαζομένους στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε" και
"ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε"»
2. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
3. Στο τέλος της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τους
εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με τις
διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α΄65), οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού
καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα
επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν
εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική
απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της
οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342). Η εν λόγω υπερωριακή
απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο δέκατο έκτο
Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας
κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις
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Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως
αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων,
φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης
σχετικών ειδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
«Άρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών
οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020».
Το άρθρο δέκατο έβδομο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δωδέκατο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καθώς και των
εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4862/2020 (A΄ 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.»
Άρθρο δέκατο όγδοο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την
1η.3.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191),
για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους
δημόσιας υγείας μέχρι τις 31.5.2020. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των
συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄
134).
Άρθρο δέκατο ένατο
134

Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή
εργαζομένων
1. Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων (του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων) που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε
χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε
βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης,
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ
ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής
ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19.
Οι μέσα σε () λέξεις διαγράφηκαν από το άρθρο εικοστό έβδομο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
2. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή είτε της ασύγχρονης είτε της
σύγχρονης τηλεκατάρτισης. H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται
μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν
διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις, οι
αποφάσεις έγκρισης των δράσεων και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται
ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2.
Άρθρο εικοστό
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών
διοικητικών προσφυγών
1. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την
απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα
πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική
ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την
Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2020.
2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών
προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές
διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ,
αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.
Άρθρο εικοστό πρώτο
Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό,
λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄
16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74),
το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας
Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄
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216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18
του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης
των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν
κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον
εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία
πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς
συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να
διαρκούν μετά από τις 30.9.2020.
2. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς
της παρ. 1, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την
εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2
και 3 της υπ΄ αρ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» (Β΄ 3706).
Εκδόθηκε η υ.α. οικ.12549/4426 της 16/16.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας
έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19», κατωτ. αριθ.
47.
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας
άσκησής τους
1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46
του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του
χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Για τη νέα
ημερομηνία εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με
ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).
Άρθρο εικοστό τρίτο
Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
1. «α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία
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και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)»
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια
υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το
ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το
ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της
Ε.Α.Δ.
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρου εξηκοστού ενάτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
2. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1, τα όργανα
ελέγχου της περ. β΄ της παρ. 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί
κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της
σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή
αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την
απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση
των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παρ. 1 του
παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων.
Για αφαίρεση άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου λόγω παράβασης των μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορονοϊού COVID-19, βλ. την υ.α. 64444/Ν1 της 28.5/5.6.2020 (Β΄
2178), κατωτ. αριθ. 380.
3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος,
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς να
θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη
διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης
των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261 της 2/2.4.2020 «Επιβολή του μέτρου του κατ΄
οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1127),
κατωτ. αριθ. 120.
Εκδόθηκε η υ.α. 1016/14/62/2020 «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας
ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοιου COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών
προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄
1275), κατωτ. αριθ. 154.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
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περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020
έως και την 1.6.2020» (Β΄ 1982), κατωτ. αριθ. 317.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988), κατωτ. αριθ. 323.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 9.6.2020 έως
και τις 23.6.2020» (Β΄ 2216), κατωτ. αριθ. 389.
«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς
να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που
προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ».
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού ενάτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας
των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις
καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις
δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου
και άλλα διοικητικά μέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και
των κρατικών πινακίδων του οχήματος».
Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α΄ 143). Θέματα που ανακύπτουν από
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143)
και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), μπορεί να έχουν
138

διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν
υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).». Η κατά το
προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή
του. «Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).».
Το μέσα σε «» δεύτερο εδάφιο και το μέσα σε «» τελευταίο εδάφιο προστέθηκαν
με τις περ. α΄ κα β΄ αντίστοιχα, της παρ. 1 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ
α΄ βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με
απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες «με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
εφαρμόζεται αναλόγως.
Οι μέσα σε «» φράσεις αντικαταστάθηκαν ως άνω από την περ. α΄, παρ. 3 άρθρου
άρθρο τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), για. το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται
προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συμβάσεις
της ανωτέρω παρ 3.
4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή
της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών
υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και
υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό
στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι
δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας
διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.
Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), για. το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται
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προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συμβάσεις
της ανωτέρω παρ 4.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) η φράση
«εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση
«εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών».
6. Δαπάνες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης
φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να
εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.
Βλ. παρ. 3 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), για. το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται
προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συμβάσεις
της ανωτέρω παρ. 6.
7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2,
3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου
225 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87).
β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις
που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη
διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι
οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από
την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.
8. (Αντικαθίσταται φράση στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
9. (Προστίθεται φράση μετά από τη φράση «είναι δυνατός ο περιορισμός» στην παρ. 7
του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ.
αριθ. 25).
«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν
προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, (με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων), σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».
Η παρ. 10 προστέθηκε με την παρ. 10 άρθρου τριακοστού εβδόμου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68). Η δε μέσα σε () φράση
διαγράφηκε από την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων
Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες,
αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών,
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νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός
Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς
και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται
να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από
την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο
εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής
της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να
επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
Με την υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18-18.3.2020 (Β΄ 928) επεκτάθηκε η
διευκόλυνση της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό
διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. 2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. 3. Άτομα με
αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. 4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή
ανοσοθεραπεία.
Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης
ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
COVID-19», κατωτ. αριθ. 58.
Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης
ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
από COVID 19» (Β΄ 1800), κατωτ. αριθ. 274.
Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (Β΄ 1856), κατωτ. αριθ. 290.
Άρθρο εικοστό έκτο
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται,
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που
υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται,
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την
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προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού
πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης
διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό όλων των αερολιμένων της χώρας και της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εμφανίσει συμπτώματα του
κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επαφής του με κρούσμα ή ύποπτο
περιστατικό του κορωνοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον
απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση της ενδεχόμενης προσβολής του
από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη
διαπίστωση ή την αναφορά του συμβάντος. Στο εν λόγω διάστημα τηρούνται όλα τα
μέτρα προστασίας και περιορισμού που έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάζονται αρμοδίως στον
Ε.Ο.Δ.Υ. για την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ή μέτρων
επιδημιολογικής παρατήρησης του προσωπικού και για την αποδέσμευση του
προσωπικού από τα περιοριστικά μέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.
2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι φορείς
διαχείρισης όλων των αερολιμένων της χώρας οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή του Ε.Ο.Δ.Υ., είτε να προχωρήσουν σε
σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, ώστε το
προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος να διευκολύνεται κατά την υποβολή του στον εν
λόγω εργαστηριακό έλεγχο είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσεων των αερολιμένων, όπου το
προσωπικό δύναται να υποβληθεί στην απαιτούμενη δειγματοληψία για εργαστηριακό
έλεγχο. Οι αερολιμένες δύνανται να προβούν σωρευτικά και στις δύο ενέργειες που
προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο εικοστό ένατο
Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
αναστέλλονται προσωρινά οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περ. δ της
παρ. 6 του άρθρου 4 ν. 3270/2004 (Α΄ 187), λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών
που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής συμπληρωθεί ο χρόνος των
τριών (3) μηνών από την άσκηση προσφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται
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να εκδώσει απόφαση, η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν θεωρείται σιωπηρή
απόρριψη της προσφυγής.
3. Οι εκκρεμείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα μετά από τη λήξη
του χρονικού διαστήματος αναστολής. Για τις προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της
Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ο χρόνος των τριών (3) μηνών
εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση αρχίζει από την
επομένη ημέρα της λήξης της αναστολής.
Άρθρο τριακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής
διασποράς του κορωνοϊού
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την
31η.5.2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για
την υλοποίηση της εκστρατείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων
για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.
Εκδόθηκε η υ.α. 227 της 20/21.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης
υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς
υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της
προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς
του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 948), κατωτ. αριθ. 73.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης
λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν
ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας
υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. 3.
Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η
συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παρ. 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.»
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.----------

39. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 της
15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το
εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοϊού CΟVID-19» (Β΄ 860)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
3. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
4. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 15.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19.
7. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογίαν προοδευτικής
αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες εκ των
οποίων έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της σύνδεσης με την Ελλάδα.
8. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18169/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών
και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια
και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από την Αλβανία.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
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α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους
άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη
διαμονή τους στην Ελλάδα.
β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών
συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια
και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική επικράτεια από τη Βόρεια
Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την
κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων
με την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών
σκαφών αναψυχής, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο προσωρινός
περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει φορτηγά οχήματα που
μεταφέρουν εμπορεύματα.
4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση
του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων
θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε
ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη
αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω
διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
6. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020
και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00.
Άρθρο δεύτερο
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου
άρθρου και εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να
εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου
της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
----------.----------

145

40. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 179 της
15/15.3.2020 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία
της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (B΄ 861)
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος,
2. του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της
τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
3. του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της
Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
4. της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις»,
5. της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161)
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει,
6. των άρθρων 2 και 3 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως ισχύει,
7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
8. του ν. 3681/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
9. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως ισχύει,
10. της υπ΄ Αριθμ. 3586/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5491) «Καθορισμός
των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις
υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας»,
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11. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α΄
126),
12. της υπ΄ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008),
13. του άρθρου 21 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 55)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19».
II. Την κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της
άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19.
III. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα ατομικά και
συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.
IV. Την ανάγκη δημιουργίας και εμπέδωσης κουλτούρας προστασίας της ατομικής
και δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών
της χώρας.
V. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποχρέωση μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14-3-2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19», οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι
πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης
λήψης εθνικής εμβέλειας και λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
περιφερειακής εμβέλειας, ανεξαρτήτως τύπου μετάδοσης, υποχρεούνται να μεταδίδουν
ενημερωτικά μηνύματα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.
Την ίδια υποχρέωση υπέχουν όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί
ελεύθερης λήψης της εταιρεία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία»
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και των λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα.
Άρθρο 2
Διάρκεια και περιεχόμενο ενημερωτικών μηνυμάτων
«Τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1, ηχητικά και οπτικοακουστικά, έχουν
διάρκεια έως ένα (1) λεπτό και αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους
υπόχρεους του άρθρου 1.
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Τα ενημερωτικά μηνύματα αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα
ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ενημέρωση του
κοινού για μέτρα άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του και σε σχέση
με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, την διατήρηση
καλών πρακτικών και συνηθειών που υιοθετήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο
εφαρμογής των μέτρων περιορισμού και τη διαμόρφωση στοχευμένης και
ισορροπημένης στρατηγικής εξόδου.
Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά περίπτωση, δύναται να διαμορφώνονται με
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να
συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.».
Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Αριθμ. 347 της 30/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/1503-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση
ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για
την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861)» (Β΄ 1638). Με το άρθρο 3 ιδίας άνω απ.
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».». Με
το δε άρθρο 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται με όμοια απόφαση.»
Άρθρο 3
Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων
«Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα κατά την διάρκεια
του εικοσιτετράωρου (24) προγράμματός τους ως εξής:
α) Κατά το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα
ανά δύο (2) ώρες.
β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα
ανά τρεις (3) ώρες.
Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 δύνανται να μεταδίδουν τα ενημερωτικά μηνύματα και με
μεγαλύτερη συχνότητα, κατ΄ επιλογήν τους.
Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων του ενός ενημερωτικών μηνυμάτων,
σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 2 της παρούσας, αυτά μεταδίδονται εκ περιτροπής
και σε κάθε περίπτωση αναλογικά ανά ημέρα μετάδοσης ή σύμφωνα με τυχόν
ειδικότερες οδηγίες της ΓΓΕΕ.
Οι εν λόγω υπόχρεοι μεταδίδουν τα ανωτέρω μηνύματα αυτούσια και χωρίς διακοπή.
Σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων
του άρθρου 1, μεταδίδονται είτε κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, ζωντανών
ενημερωτικών εκπομπών και ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών, είτε ως τελευταίο
μήνυμα αμέσως πριν την έναρξή τους ή ως πρώτο μήνυμα αμέσως μετά τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων του ανωτέρω προγράμματος τα
ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του
διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια του λοιπού τηλεοπτικού προγράμματος (ενδεικτικά:
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ταινίες και σειρές, μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μετάδοση αθλητικών γεγονότων
κ.α.), τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ΄ επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1,
μεταδίδονται στα διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του
διαλείμματος.
Σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται κατά τα
διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο μήνυμα, μετά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου
προειδοποιητικού μηνύματος ή με σχετική αναφορά από τον παρουσιαστή με το
λεκτικό: «ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας υγείας».
Αν δεν υπάρχει καθορισμένο διαφημιστικό διάλειμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα
μεταδίδονται οποτεδήποτε εντός του προγράμματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.».
Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό Αριθμ. 347 της 30/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 179/1503-2020 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση
ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για
την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 861)» (Β΄ 1638). Με το δε άρθρο 3 ιδίας άνω απ.
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων
για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».» Με
το δε άρθρο 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
Η διάρκεια ισχύος της παρούσας παρατείνεται με όμοια απόφαση.»
Άρθρο 4
Έλεγχος και κυρώσεις
1. Η άρνηση ή η παράλειψη των υπόχρεων του άρθρου 1 να εφαρμόσουν τους όρους
της παρούσας απόφασης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).
2. Αρμόδιο για τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 είναι το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Για τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1 της παρούσας δεν εφαρμόζεται η υπ΄
αριθμ. 1686/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2037) «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων
κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως μέχρι και την 30η Απριλίου 2020. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας
παρατείνεται με όμοια απόφαση.
----------.----------

41. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 18175 της 15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020» (Β΄ 862)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περιπτώσεων ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 και της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
6. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19.
9. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18174/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των αναβατήρων (τελεφερίκ), στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 29.3.2020, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού CΟVID-19.
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----------.----------

42. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. οικ.
2175 της 13/15.3.2020 «Περιορισμός της λειτουργίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων και περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 της από
11.03.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)» (B΄ 863)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Προστασία του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του π.δ. 76/2012 (132/Α΄) «Οργανισμός της Επιτροπής
Ανταγωνισμού».
3) Την υπ΄ αριθμ. 117/4.1.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 54/Β΄)
«Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού».
4) Την υπ΄ αριθμ. 86330/29.08.2019 (ΦΕΚ 646/29.08.2019/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προέδρου στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού».
5) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1239/13.02.2020 υπουργική απόφαση «Έκδοση του Κώδικα
Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των
καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Β΄
598).
6) Την από 11/03/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και ιδίως τις διατάξεις
του άρθρου 5 αυτής.
7) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ/7874/12.3.2020 διευκρινιστική
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό».
8) Τις συνέπειες της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού (CΟVID-19) και της
ανάγκης περιορισμού της μετάδοσης του, αποφασίζουμε:
Α) Τον περιορισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τον
περιορισμό του αριθμού του προσωπικού αυτής που θα παρέχει την εργασία του με
αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της από
11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι απαιτείται να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με
δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, ανέρχονται σε δέκα πέντε (15) άτομα.
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Ο ορισμός των ως άνω υπαλλήλων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με ευθύνη των
Προϊσταμένων Διευθύνσεων με τη συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης. Το
συνεργείο απασχόλησης δύναται να τροποποιείται σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης.
Οι λοιποί υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ακολουθώντας την καθοριζόμενη, με σχετική
εγκύκλιο, διαδικασία.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα διεξάγει τις προγραμματισμένες
συνεδριάσεις και διασκέψεις, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης
των χρηστών και, στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, θα εξετάζει κατά
περίπτωση την αναγκαιότητα διεξαγωγής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιόν της.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης να ασκεί τις ελεγκτικές
της αρμοδιότητες και, ανεξάρτητα από τον κατά τα ως άνω περιορισμό της λειτουργίας
της σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα
συνεχίσει να ασκεί το έργο της με σκοπό τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος,
ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, διενεργώντας μέτρα έρευνας, όπου και όταν αυτό
παρίσταται αναγκαίο.
Β) Τον περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού στην υπηρεσία σε τέσσερις (4) ώρες
και δη από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι
συναλλασσόμενοι δύνανται και προς τούτο καλούνται να χρησιμοποιούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας protokolo@epant.gr.
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από την Πέμπτη, 19/03/2020 έως και την Πέμπτη,
30/04/2020.
----------.----------

43. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Συνεδρίαση 3708/15-3-2020) της
15/15.3.2020 «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων
πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα
με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)»
(B΄ 863)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ
76/τ.Α΄/6-5-1996) όπως ισχύει.
2. Την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) - όπως
ισχύει - η οποία εκδόθηκε μετά την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για
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την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5
αυτής.
3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126) σε συνδυασμό με
τα αναφερόμενα στην Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο (ΑΔΑ:
45ΒΖΧ-Ρ2Λ).
5. Το ευάριθμο πλήθος του προσωπικού που απασχολείται στο Τ.Π.Δ. καθώς και το
μεγάλο εύρος του συναλλασσόμενου με αυτό κοινού λόγω της φύσης των αντικειμένων
των οργανικών μονάδων του Τ.Π.Δ.
6. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί το Τ.Π.Δ. στις
ειδικές συνθήκες που προκύπτουν, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Π.Δ. ή του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την 16313/15-3-2020 γραπτή εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης.
Ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει:
Α.
1. Τη μείωση της συναλλαγής με φυσική παρουσία του κοινού στην Κ.Υ. και στα
Καταστήματα του Τ.Π.Δ., με την παροχή των άκρως απαραίτητων υπηρεσιών, όπως
αυτές προκύπτουν από τη φύση του αντικειμένου των οργανικών μονάδων (π.δ.
95/1996, όπως ισχύει).
Ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:
α. Στη σύσταση χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών, ιδίως αποφυλακίσεων
καθώς και άλλων υποχρεωτικών παρακαταθηκών που αποδεδειγμένα πρέπει να
συσταθούν λόγω λήξης προθεσμιών.
β. Στις αναλήψεις καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών
μεταφορών πιστώσεων (DCT).
γ. Επίσκεψη στις θυρίδες.
2. Τον περιορισμό των ωρών προσέλευσης κοινού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων κατά 50% και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 10:00-13:00 ημερησίως, από τη
δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
τις 3/4/2020.
3. Την πραγματοποίηση των συναλλαγών κατά τα ανωτέρω, αποκλειστικά κατόπιν
προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό της συνάντησης
του συναλλασσόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα
πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος (fax), αιτήματος μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
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4. Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα λοιπά αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω
ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του
ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).
5. Οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα
δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(www.tpd.gr) καθώς και στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Καταστημάτων, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών. 6. Οι συναλλαγές στα Γραφεία
Παρακαταθηκών στις κατά τόπους ΔΟΥ θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020
«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 σε χώρους λειτουργίας των
υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Διοικητή της ΑΑΔΕ
(ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020).
7. Οι συστάσεις των τελωνειακών παρακαταθηκών στα τελωνεία θα γίνονται
σύμφωνα με τα ισχύοντα και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης με αριθμ.
ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19
σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 858 Β΄ 14/3/2020).
8. Την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για την κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.
Β.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, να εξειδικεύσει
με απόφαση του:
α) Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται για τη λειτουργία κάθε οργανικής
μονάδας.
β) Τον τρόπο της εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού (ημέρες ή ώρες).
γ) Τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Κάθε άλλο αναγκαίο έκτακτο μέτρο.
Οι σχετικές αποφάσεις του Προέδρου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------

44. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 της 15/15.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών
στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για
το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020» (B΄ 864)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού CΟVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 18173/15.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β΄ 833), αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού CΟVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης
παραγράφου:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση
τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
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γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης
αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται
επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.
3386/2005 (Α΄ 212),
δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των
προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και
ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση
τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται
αποφάσεις.
Άρθρο δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού CΟVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI
Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για
επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση
τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).
Άρθρο τρίτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως
και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού CΟVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
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γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η
διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου
Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών
Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων
για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων
σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη
διακοπή αυτών.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το
δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και
κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω
υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα
χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας
των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια
και εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο τέταρτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
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διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19.
Κατ΄ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω
της ψηφιακής πλατφόρμας ΜOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Άρθρο πέμπτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α΄ 55).
Άρθρο έκτο
Από την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020
(Β΄ 833).
----------.----------

45. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α /32/οικ.7945
της 16/16.3.2020 «Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β΄ 865)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του π.δ. 133/2017
Ανασυγκρότησης»,

(Α΄

161)

«Οργανισμός

Υπουργείου

Διοικητικής

γ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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2. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄
55/11.03.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του».
3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ
1659 Α΄) και ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/31.01.2020 (ΦΕΚ 409 Β΄) υπουργικές
αποφάσεις,
4. Την παρ. II της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.08.2007 (ΦΕΚ 1769 Β΄) απόφασης
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός
του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).
6. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την προστασία της υγείας των
πολιτών και των υπαλλήλων του Δημοσίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσής του.
7. Το αριθμ. 273/13.03.2020 αίτημα του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού:
1. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, ανεξαρτήτως του
αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση
των πολιτών και των επιχειρήσεων μέχρι άρση της παρούσας από Δευτέρα έως
Παρασκευή και από 7:30 έως 15:00.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας βάσει του ωραρίου λειτουργίας που ορίζεται
με την περ. 1 της παρούσας, η εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον απαιτείται
αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με
προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις
των πολιτών και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και
αναμονή τα σχετικά αιτήματα.
3. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων βάσει της περ. 1 ορίζεται από 7:30 έως 15:30.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στις εισόδους όλων των κτηρίων των ΚΕΠ.
----------.----------
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46. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 31145 ΕΞ 2020 της
13/16.3.2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 866)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 7 του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄ 55),
β) του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208),
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
ισχύει,
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2ν/οικ./1692/27.06.2006 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύει (Β΄ 769).
3. Την αριθμ. 1078370/1894/0001Α/14.09.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του
κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1439),
όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. 29967 ΕΞ 2020/11.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
«Ενημέρωση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και οδηγίες σχετικά με
το νέο κορωνοϊό SARS-CoV2».
5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»
(ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
6. Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του ωραρίου εισόδου του κοινού σε όλες τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τον περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών κατά 50% έως την 10η Απριλίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.
Οι ώρες εισόδου κοινού διαμορφώνονται ως εξής:
1) Στις Κεντρικές Υπηρεσίες:
α) Ώρες εισόδου του κοινού: 12:00 - 13:30
β) Ώρες εισόδου των λογιστών: 11:00 - 13:00
γ) Ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών: 09:30 - 12:15
2) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες:
α) Στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).
Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 - 12:00
β) Στις Κτηματικές Υπηρεσίες
Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00 - 10:45
3) Στα γραφεία πρωτοκόλλου
Ώρες εισόδου του κοινού: 07:30 - 11:30
4) Σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Ώρες εισόδου δικηγόρων: 09:00 - 13:00
----------.----------

47. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. οικ.12549/4426 της
16/16.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),
β) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για
το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16),
γ) του α.ν. 726/1937 για τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Α΄ 228),
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δ) της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές
μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 216),
ε) του π.δ. 265/1979 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν «Κέντρον
Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού»
(Α΄ 74),
στ) των άρθρων 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27.9.2019 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού
προσωπικού» (Β΄ 3706),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ι) της με αριθμ. 340/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
3. Την με αριθμ. 10714/588/14.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
1. Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία έκτακτης πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.
4109/2013 (Α΄ 16) και των παραρτημάτων τους, του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/ 1979 (Α΄ 74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών
του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο
Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.
4302/2014 (Α΄ 225) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:
2. Η έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στους ανωτέρω προνοιακούς
φορείς για τις προβλεπόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συγκεκριμένες κατηγορίες και
ειδικότητες και με ανώτατο όριο συνολικά τους πεντακόσιους (500) υπαλλήλους,
διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
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περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αποτυπώνονται
στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, εκδίδουν
προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:
α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και
ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Η διαδικασία επιλογής.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού
προσωπικού
Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65ο
έτος.
2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.
3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη,
τηλ.2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης:
• Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.
• Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
• Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει
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προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
3. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι
ημερομηνία που έπεται της 30ης.9.2020.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:
α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, εάν είναι
απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος
(άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας
διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς
την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους
άρρενες).
β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν
προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες
πολίτες.
4. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής.
β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον
νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη
διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον
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ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την
αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο
Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το
άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την αίτηση συμμετοχής στην
προκήρυξη.
6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και
πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα
προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον τα
τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους
οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά την υποβολή της αίτησής
τους τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν.
«7. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη οι με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπάλληλοι του φορέα που εξέδωσε την προκήρυξη.
Τυχόν υποψήφιοι με την ανωτέρω ιδιότητα κατατάσσονται στον πίνακα απορριπτέων».
Η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απόφασης Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών αριθμ.
οικ.12747/Δ1/4493 της 20/26.3.2020 «Τροποποίηση της με αριθμ.
οικ.12549/4426/ 16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868)» (Β΄ 1037). Με τη
δε παρ. 2 ιδίου άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η ρύθμιση της παραγράφου 1
καταλαμβάνει και όσες προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί δυνάμει της με αριθμ.
οικ. 12549/4426/16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868)».
Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Τίτλοι σπουδών
αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που
ορίζονται με την παρούσα ως προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος)
απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η
αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για τις
οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
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Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που
κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση
αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής,
το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν
στις διατάξεις των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 και 97/1986, ΦΕΚ 35/Α΄/1986,
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία του τίτλου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και
αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά
την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ββ. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη
στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του
Εθνικού
Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του
διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την
οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο
μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο
αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη
ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας
ή αντιστοιχίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης
και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών,
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι
υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου
55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου
55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της
παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό
σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
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οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων»,
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από
τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα
40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43),
40/2006 (Α΄ 43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).
Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις –
Πιστοποιητικά
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση σύμφωνα με τον
πίνακα του παραρτήματος της παρούσας) ή
− Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως
ισχύει) ή
− Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει)
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες
πρέπει να είναι σε ισχύ όχι μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, πρέπει να
αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή
βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη,
προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.
Γ. Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις
Στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας αναφέρονται συνολικά τα
απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν
Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από
το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας
επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής.
Άρθρο 4
Κριτήρια και πίνακας μοριοδότησης
Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότηση τους
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
(Ακολουθεί πίνακας)
Κριτήρια επί ισοβαθμίας
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια
που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο
καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον
αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει,
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προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους
υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας
(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια
που έχει περισσότερες μονάδες στο ως άνω κριτήριο. Αν δεν καταστεί δυνατός ο
καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η
υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ
αυτών, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.
Άρθρο 5
Αιτήσεις υποψηφίων - Διαδικασία υποβολής
1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.
2. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες
ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την
προκήρυξη προσόντα.
3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του
προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει
ιστοσελίδα, η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Οι οικείοι φορείς υποχρεούνται να αναρτήσουν αμελλητί την προκήρυξη στο
Πρόγραμμα Διαύγεια.
4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που
δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις.
5. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία
που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες
υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
6. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των
κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.
Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιολογητικών - Ανάρτηση πινάκων
169

Με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου
φορέα ορίζονται οι υπάλληλοι που ελέγχουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες, κατατάσσονται ανά κατηγορία και ειδικότητα σε πίνακες
κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής τόσο των
προϋποθέσεων συμμετοχής και των προσόντων πρόσληψης, όσο και των κριτηρίων
κατάταξης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στην εκάστοτε προκήρυξη. Στον πίνακα απορριπτέων εγγράφονται όσοι δεν πληρούν
κάποια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας ή δεν
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 3 της
παρούσας. Οι πίνακες κατάταξης περιλαμβάνουν τα στοιχεία της αίτησης (αριθμός
πρωτοκόλλου αίτησης) του/της υποψηφίου/ας, την αναλυτική και συνολική
μοριοδότηση και τις θέσεις επιλογής του/της. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
Άρθρο 7
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
1. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.9.2020, στοιχείο το οποίο αναφέρεται
ρητά τόσο στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων όσο και στη σύμβαση εργασίας
που συνάπτεται. Έκαστος εκ των εκτάκτως προσλαμβανόμενων υπαλλήλων
καταχωρείται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ειδική κατηγορία υπαλλήλων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης απασχόλησης από τον προσληπτέο υποψήφιο
ή αποχώρησης του προσληφθέντος υποψηφίου για οποιαδήποτε αιτία, ο φορέας
πρόσληψης διαγράφει τον εν λόγω υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων και εν
συνεχεία δύναται να προβαίνει στην αναπλήρωσή του προσλαμβάνοντας τον επόμενο
αδιάθετο υποψήφιο από τον πίνακα προσληπτέων. Οι προσληπτέοι που
προσλαμβάνονται σε αναπλήρωση άλλων υποψηφίων απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
4. Σε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω έκτακτη πρόσληψη προσωπικού και
εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακύψουν στους προνοιακούς
φορείς πρόσθετες προς αντιμετώπιση έκτακτες ανάγκες από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19, ο αριθμός και οι κατηγορίες και ειδικότητες των προς
κάλυψη θέσεων ανά φορέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, προσλαμβάνονται δε οι επιλαχόντες υποψήφιοι από τους
πίνακες κατάταξης προσληπτέων της παραγράφου 6, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης. Αν οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων δεν αρκούν, τηρείται
εκ νέου η διαδικασία της παρούσας απόφασης. Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται
σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, συνάπτουν σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία και στην περίπτωση αυτή λήγει
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στις 30.9.2020. Οι νέες προσλήψεις της παρούσας παραγράφου αθροιζόμενες με τις
προηγούμενες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ
(Ακολουθεί πίνακας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(Ακολουθεί πίνακας)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(Ακολουθεί πίνακας)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(Ακολουθεί πίνακας)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΕ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(Ακολουθεί πίνακας)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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48. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 31767 ΕΞ 2020 της
16/16.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους
λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 870)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55),
β) Την από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19
(Α΄ 64),
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως
ισχύει,
δ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
στ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
ζ)Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αριθμ. 31145 ΕΞ 2020/13.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
4. Την αριθμ. 29967ΕΞ2020/11.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Ενημέρωση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και οδηγίες σχετικά
με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV2».
5. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και
αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Εκ περιτροπής εργασία
1. Καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχή
εργασίας.
2. Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό
δυναμικό και την αποστολή της Υπηρεσίας, κατανέμονται ομάδες προσωπικού που θα
παρέχουν εκ περιτροπής εργασία καθώς και εργασία εξ αποστάσεως εφόσον αυτό είναι
εφικτό.
3. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις, δηλαδή υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά
νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε
ανοσοκαταστολή, δύνανται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία κατά
την κρίση των οικείων Προϊσταμένων.
Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε
υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, μετακινούνται από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε
θέσεις χωρίς συναλλαγή (back office).
4. Για τον καθορισμό των ομάδων της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο
του προσωπικού που υπηρετεί στην οργανική μονάδα, στο οποίο δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι υπάλληλοι
που έχουν λάβει την άδεια ειδικού σκοπού και οι υπάλληλοι που έχουν λάβει ειδική
άδεια απουσίας του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64).
5. Στην περίπτωση υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, οι αρμόδιοι
προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση
του ανατιθέμενου έργου. Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ
αποστάσεως εργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης περιορίζουν τις μετακινήσεις
τους στις απολύτως απαραίτητες και είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν
υπηρεσιακών αναγκών.
6. Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε
τρεις (3) ομάδες που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην
υπηρεσία και οι υπόλοιπες δύο εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας,
λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της
υπηρεσίας.
7. Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους
κατανέμονται, σε τρεις (3) ομάδες, σε εβδομαδιαία βάση, που μεταβαίνουν κάθε μία
εκ περιτροπής για εργασία στην υπηρεσία τους και οι υπόλοιπες δύο εργάζονται σε
καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, οι
προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους μεταβαίνουν στην υπηρεσία εκ περιτροπής.
8. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη
ομάδα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων και προϊσταμένων ή αναπληρωτών τους,
των παραγράφων 6 και 7, αποχωρεί και εργάζεται εξ αποστάσεως, λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο χώρο
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της υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού
ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση.
Άρθρο 2
Ορισμός προσωπικού ασφαλείας
1. Εφόσον η φύση του αντικειμένου και των καθηκόντων των υπαλλήλων το
επιτρέπει και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της
υπηρεσίας, παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία και ορίζεται προσωπικό ασφαλείας, για
την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων.
Στην περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της
Υπηρεσίας, όπως για λόγους πρόσβασης και έρευνας στο αρχείο, αυτή
πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο προκειμένου να
διασφαλιστεί η περιορισμένη φυσική παρουσία και αφού ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης.
2. Κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει με την έκδοση της παρούσας
προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα
με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων
Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται μόνο για
επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων τους, με χρήση συστημάτων
τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση στην οποία
υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.
Οι προϊστάμενοι Αυτοτελών Διευθύνσεων, Μονάδων και Αυτοτελών Τμημάτων και
Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, ενημερώνουν σχετικώς την
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκληση ή
τροποποίησή της.
----------.----------
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49. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
–
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. 2500/1/16 της 16/16.3.2020 «Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού
κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από
17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Περιβάλλοντος και
Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 2500/1/16-γ της 29/30.4.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1632) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς
της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών
«Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο
της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871),
παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Περιβάλλοντος και
Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. 2500/1/16-δ της 29/30.5.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και Μεταφορών (Β΄ 871) έως και τις 17.7.2020» (Β΄ 2082) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς
της υπ΄ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών
«Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο
της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 871),
όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. 2500/1/16γ΄/29.4.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και Μεταφορών (Β΄ 1632) έως και τις 31.5.2020, παρατείνεται εκ νέου, από τη
λήξη της έως και τις 17.7.2020.».
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).
2. Της υπ΄ αρ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ911/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών
«Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας Περιόδου
2019-2020» (Β΄ 2180) και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτής.
3. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), και
ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 1 αυτού.
4. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄
160).
5. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
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6. Της 80/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την προσωρινή άρση του περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της
Αθήνας που περικλείεται από τον δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί «Λ.
Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου - Σπύρου
Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού
– Χαμοστέρνας – Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ.
Αλεξάνδρας» για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020, με σκοπό τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης και της μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με
μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιόγραμμων,
λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
----------.----------

50. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. 2867/Υ1 της 16/16.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους
θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως
30.3.2020» (Β΄ 872)
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της Απόφασης Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285 της 28/29.3.2020 «Παράταση
ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) έως τις 11.4.2020» (Β΄ 1082) ορίστηκε
ότι: «Η ισχύς της 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας παρατείνεται μέχρι και τις 11.4.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
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3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 16.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. 2865/Υ1/16.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού
Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών
σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε
νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων,
ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους
και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας και για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020, κατά
τα αναφερόμενα στις σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Επιτρέπεται μόνο η προσέλευση
πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία παραμονή τους στον χώρο λατρείας,
τηρουμένης της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη
απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους. Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου
περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που
εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν
άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη
λατρευτικές (π.χ. χώρων σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων
(π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ.
Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα
στιγμή η ως άνω αναλογία αριθμού πιστών/τετραγωνικών και η απόσταση μεταξύ των
πιστών, καθώς και όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιες αρχές. Στις
εισόδους των χώρων λατρείας θα πρέπει να υπάρχει συσκευή με
απολυμαντικό/αντισηπτικό ή ισοδύναμης δράσης προϊόν, προς ελεύθερη χρήση από
τους πιστούς.
2. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους
λατρείας που βρίσκονται ενταγμένοι εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών,
κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ.
νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων,
κατασκηνώσεων) και ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ.
συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους ναούς και
πάσης φύσεως χώρους λατρείας που κείνται εντός των ιερών μονών, μοναστηριών και
κάθε είδους και νομικού/κανονικού καθεστώτος χώρων εγκαταβίωσης.
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4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της
Επικράτειας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα δέχονται κοινό και πιστούς σε
οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων
και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής
Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού του Αγίου Όρους, κατόπιν
προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας.
5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και
λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, όπου σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά
ήθη είθισται η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η
συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού
περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής,
τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη
λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του
παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
6. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό μετάδοσης από
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του
απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου. «Η διαδικτυακή μετάδοση της
λειτουργίας επιτρέπεται μόνο από το ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την
παρουσία του προσωπικού που έχει αναλάβει και την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική
εκπομπή».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της
Απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
21285 της 28/29.3.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β΄ 872) έως
τις 11.4.2020» (Β΄ 1082).
7. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής
λατρείας.
----------.----------

51. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Aριθμ. Δ1. 12569/4435 της 16/17.3.2020 «Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 909)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55
Α΄/11-03-2020).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου
1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί
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καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126 Α΄).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1659/26-07-2011) απόφαση
«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης
"Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."».
8. Την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/06-11-2006 (ΦΕΚ 1860 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός των ωρών
εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας».
9. Την αριθμ. πρωτ. 42292/Δ9.11590/02-10-2015 (ΦΕΚ 2165 Β΄/08-10-2015)
απόφαση «Καθορισμός ωραρίου επικοινωνίας με τους πολίτες για το Μητρώο
Κοινωνικής Οικονομίας».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για: α) την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον περιορισμό της διάδοσής του.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
α. Περιορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού μέχρι και 10 Απριλίου 2020, οι οποίες
διαμορφώνονται ως εξής:
1. Στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας) από 07:30-11:30. Η εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του
πρωτοκόλλου διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Στις
περιπτώσεις που απαιτείται η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, λαμβάνονται
αυστηρά μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους υποδοχής των πολιτών.
2. Στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας) από 09:00 -12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και
εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.
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3. Στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΔευτέραΤετάρτη-Παρασκευή από 09:00-12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα
και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.
4. Στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλης της επικράτειας
από 09:00-11:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται
εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.
β. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες των παρ. 2, 3 και 4 διενεργείται και
με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή με
αλληλογραφία.
γ. Για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες
αναρτούν εμφανή ανακοίνωση στον χώρο στέγασης της υπηρεσίας και στην οικεία
ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται οι ώρες εισόδου του κοινού, οι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις επικοινωνίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και κάθε άλλη αναγκαία
πληροφορία για την εξυπηρέτηση του κοινού.
----------.----------

52. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Αριθμ.
απόφ. 44/2020 της 16/17.3.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων» (Β΄ 909)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 114 παρ. 3, 115 παρ. 2, 3 και 4, 116 παρ.1
και 125 παρ. 4.
2. Τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020)
«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και ειδικότερα
τα άρθρα 5 έως 10 αυτής.
4. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64/14-03-2020)
«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19», και ειδικότερα τα άρθρα 3, 24 παρ. 8 και 9, 26 και 27.
5. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 28 Α΄/24-02-2016), όπως ισχύει.
7. Την υπουργική απόφαση 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου,
Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2)
180

αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
299/19-06-2017).
8. Την 1000.00/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/2308-2018).
9. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
10. Την αριθμ. Δ2α/οικ.16940/10-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, Γενική
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με θέμα «Πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (ΑΔΑ 6η1Ξ465ΦΥΟ-ΕΚΟ).
11. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και
των συναλλασσομένων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Ρ.Α.Λ. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας ολικής
αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών της.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ρ.Α.Λ., αποφασίζει:
Άρθρο 1
Μέτρα και οδηγίες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών
1. Οι υπάλληλοι κάθε τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συνεργατών,
κατόπιν απόφασης του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου,
κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, σε ομάδες που εργάζονται κάθε μία εκ περιτροπής
ανά μία ημέρα στην Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο
Αντιπρόεδρος ορίζει τις ομάδες αυτές, με οδηγίες του, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση
του υπαλληλικού προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της Υπηρεσίας, με
σκοπό την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
2. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
και δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αριθμ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ:
ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), ήτοι υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά
νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη), τελούντες σε
ανοσοκαταστολή και γονείς ανηλίκων. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, παρέχουν εξ
αποστάσεως εργασία.
3. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρεί ο
υπάλληλος κατ΄ άρθρο 26 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλων
αντίστοιχων διατάξεων κατά την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, φέρει την ευθύνη
των υποθέσεων και δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς του, για τα οποία παρέχει την
τηλεργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,
καθώς και σε έγγραφα εμπιστευτικού – απόρρητου χαρακτήρα, για τα οποία απαιτείται
ιδιαίτερος χειρισμός. Ορθότερο θα ήταν οι ανωτέρω υποθέσεις να επεξεργάζονται και
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να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό που θα εργάζεται εκ περιτροπής με
αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία.
«4. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ορίζουν εγκαίρως με
οδηγίες τους προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων,
το οποίο περιλαμβάνει την λειτουργία της Γραμματείας σε καθημερινή βάση με
προσωπικό του τμήματος από κοινού με το τμήμα των ειδικών συνεργατών με ένα
άτομο ανά ημέρα, του οικονομικού τμήματος τρείς ημέρες την εβδομάδα, με ένα άτομο
ανά ημέρα, και των τμημάτων Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων και Ανάλυσης
και Οικονομικής Τεκμηρίωσης από κοινού σε καθημερινή βάση με ένα άτομο ανά
ημέρα. Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως».
Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Προέδρου της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Αριθμ. απόφ. 45/2020 της 27.3./21.4.2020
«Τροποποίηση της 44/2020 απόφασης του Προέδρου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ» (Β΄ 1496).
5. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της
παραγράφου 1 αποχωρεί, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του
χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά
ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την
περίσταση. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος οφείλουν να συμβουλευθούν τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ).
6. Δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της Ρ.Α.Λ. με φυσική
παρουσία. Οι επικοινωνίες, κάθε είδους, θα γίνονται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά.
7. Δεν εγκρίνονται εκπροσωπήσεις και μετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. σε
επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια, συνεργασίες, σε συμμετοχή σε εκλεκτορικά,
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άρθρο 2
Μέτρα και οδηγίες συναλλαγής με ενδιαφερομένους:
1. Οι προθεσμίες για την παροχή και χορήγηση στοιχείων και απόψεων, οι οποίες
εκκρεμούν, παρατείνονται κατά δεκαπέντε ημέρες.
2. Η προσέλευση του κοινού και ενδιαφερομένων στα γραφεία της Ρ.Α.Λ.
περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο, και για τον σκοπό αυτό:
α. Η Αρχή θα λαμβάνει τα αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα
αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).
β. Οι αιτούμενες τυχόν βεβαιώσεις θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά
μέσω email από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής, στις περιπτώσεις που αυτό
είναι εφικτό και θα υπογράφονται κατά περίπτωση, μόνο από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, με αναφορά στοιχείων υπαλλήλων για την
παροχή πληροφοριών.
γ. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η
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φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στις
ανωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης
συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του
νομίμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται με την αποστολή
αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Άρθρο 3
Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης, προμήθειας υγειονομικού υλικού,
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως εργασία.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την 14-03-2020, ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος,
δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η
οποία στην συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, και προμήθεια υγειονομικού υλικού,
όπως αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), όπως και στην
προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού
πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της Αρχής, και την πραγματοποίηση
τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο 4
Λειτουργία του Δ.Σ. της Αρχής
Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων μπορεί να λαμβάνει χώρα διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων,
οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.
Άρθρο 5
Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και
άρχεται η ισχύς της.
----------.----------
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53. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1048 της 16/17.3.2020 «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης
στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των
μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του
κορωνοϊού» (Β΄ 910)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και
προαγωγή της υγείας -ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 54/Α΄/2020).
2. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ 265/Α΄/2001),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 2969/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94/Α΄/2016).
5. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18, τ. ΥΟΔΔ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις Αριθμ.
39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και Αριθμ.
5294ΕΞ2020/17.01.2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/2020).
7. Την αριθμ. πρωτ. Οικ.1632/13-3-2020 επιστολή του Υπουργού Υγείας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. «Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές
επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και εξακοσίων
κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol.
και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του
Στρατού, καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε.,
PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ
Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA A.B.Ε.Ε. προς τον
σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της
δημόσιας υγείας».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της υ.α. Αριθμ. Α.1055 της
20/23.3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ. Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17-32020) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δωρεάν
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διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής
αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού»» (Β΄ 992)
2. Η ως άνω αναφερόμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη για παραλαβή και κατανέμεται
ανά τελωνείο ως ακολούθως:
Α/Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ
ΤΟΝΟΥΣ)
ΤΙΤΛΟΣ (% vol)

1

Γ΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

19,378

94,8 - 96,4

2

ΛΑΥΡΙΟΥ

8,0

93,5-96,5

3

ΛΑΥΡΙΟΥ

9,0

94,7-96,4

4

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

5

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

6

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

7

Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0,813

94,5

8

Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ

10,548

93,6-96,4

9

Γ΄ΠΕΙΡΑΙΑ

4,828

10

ΑΘΗΝΩΝ

0,132
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11

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

4,837

96,3

12

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

14,171

13

ΑΘΗΝΩΝ

10,490
96,2

14

ΑΘΗΝΩΝ

6,994

15

ΑΘΗΝΩΝ

4,546

16

ΛΑΡΙΣΑΣ

13,463

17

ΛΑΡΙΣΑΣ

13,0

ΣΥΝΟΛΟ

122,6

Άρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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96,3-96,5

----------.----------

54. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 18087 της
13/17.3.2020 «Τροποποίηση ωραρίου εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας
(γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 913)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 6 της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ 27.06.2006 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄769), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/
14757/25.07.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
«Τροποποίηση
της
υπ΄
αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Β΄1659).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55)
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID – 19, τροποποιείται το ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα
Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
• Ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) του
Υπουργείου Υγείας: 09.30 - 13.30.
• Ωράριο εισόδου κοινού στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας: 12.00 - 13.30.
----------.----------

55. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 4647 της 17/17.3.2020
«Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας
των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 914)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
β) Της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19»
(Α΄ 64),
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως
ισχύει,
δ) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α΄ 98),
στ) Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει,
ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
3. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
4. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID - 19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και
αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκ περιτροπής εργασία
1. Καθιερώνεται εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής
εργασίας.
2. Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό
δυναμικό και την αποστολή της Υπηρεσίας, κατανέμονται ομάδες προσωπικού που θα
παρέχουν εκ περιτροπής εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία καθώς και εργασία εξ
αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
3. Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις, δηλαδή υπάλληλοι με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά
νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε
ανοσοκαταστολή, δύνανται να παρέχουν κατά κανόνα εξ αποστάσεως εργασία κατά
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την κρίση των οικείων Προϊσταμένων. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό και στην
περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, μετακινούνται
από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις χωρίς συναλλαγή (back office).
4. Για τον καθορισμό των ομάδων της παραγράφου 2, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο
του προσωπικού που υπηρετεί στην οργανική μονάδα, στο οποίο δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές
κάθε φορά ορίζονται στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και
υπουργικές αποφάσεις, οι υπάλληλοι που έχουν λάβει την άδεια ειδικού σκοπού και οι
υπάλληλοι που έχουν λάβει ειδική άδεια απουσίας του άρθρου εικοστού πέμπτου της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64).
5. Στην περίπτωση υπαλλήλων που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, οι αρμόδιοι
προϊστάμενοι μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση
του ανατιθέμενου έργου. Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ
αποστάσεως εργασίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης περιορίζουν τις μετακινήσεις
τους στις απολύτως απαραίτητες και είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν
υπηρεσιακών αναγκών.
6. Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε δυο
(2) ομάδες που εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση, στην
υπηρεσία και η άλλη εργάζεται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας
υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.
7. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη
ομάδα εκ περιτροπής εργασίας υπαλλήλων και προϊσταμένων ή αναπληρωτών τους,
της παραγράφου 6, αποχωρεί και εργάζεται εξ αποστάσεως, λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο χώρο
της υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή υπάλληλοι του προσωπικού
ασφαλείας ανάλογα με την περίσταση.
Άρθρο 2
Ορισμός προσωπικού ασφαλείας
1. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, εφόσον η
φύση του αντικειμένου και των καθηκόντων των υπαλλήλων το επιτρέπει και
λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή της υπηρεσίας,
παρέχεται εξ αποστάσεως εργασία και ορίζεται προσωπικό ασφαλείας, για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων. Στην
περίπτωση αυτή, όταν κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο κατάστημα της
Υπηρεσίας, όπως για λόγους πρόσβασης και έρευνας στο αρχείο, αυτή
πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο προκειμένου να
διασφαλιστεί η περιορισμένη φυσική παρουσία και αφού ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης.
2. Κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει με την έκδοση της παρούσας
προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα
με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
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Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων
Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφεξής, θα πραγματοποιούνται μόνο για
επείγοντα θέματα, κατά την κρίση των Προέδρων τους, με χρήση συστημάτων
τηλεδιάσκεψης, όπου είναι εφικτό.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση στην οποία
υπάγονται για τα μέτρα που λαμβάνουν, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.
Οι προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό ή στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
ενημερώνουν σχετικώς τη Διεύθυνση Διοικητικού.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκληση ή
τροποποίησή της.
----------.----------

56. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 της 17/17.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 και της περίπτωσης ε΄ της
παρ. 4 αυτού.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
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5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
11. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
12. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
13. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19020/17.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και
31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων
σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών
47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719).
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4741).
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης
υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (ΚΑΔ 4742).
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743).
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5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751).
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752).
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753).
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754).
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759).
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4761).
11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4762).
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763).
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764).
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765).
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 4771).
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772).
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών
και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από
χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775).
18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777).
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19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό
εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο
μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778).
20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (ΚΑΔ 4779).
21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων,
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782).
22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών,
ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789).
23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής
λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).
24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις
ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).

για

οχήματα

αναψυχής

και

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).
27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ,
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).
28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).
29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κτλ.) (ΚΑΔ 7721).
30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722).
31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).
32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).
33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553).
34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).
35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).
36. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
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37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ
9104).
39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο,
χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε
απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200).
40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).
41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε
προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9312).
42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).
43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε
προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9319).
44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).
45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).
46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).
47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).
48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701).
49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767703).
50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων,
καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ
47767710).
51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για
διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767711).
52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ
47767712).
53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ
56292002).
54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).
55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).
56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601).
57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).
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58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).
59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ 96091908).
60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).
62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες
και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916).
63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).
Άρθρο δεύτερο
Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι
κανόνες:
1. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης
ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.
2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και
των αεροδρομίων της χώρας.
3. Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων
των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Άρθρο τρίτο
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται δια της
παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την
ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.
Άρθρο τέταρτο
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
----------.----------
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57. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030 της 17/17.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας –
Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837 της 13/13.5.2020 «Παράταση ισχύος της
με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β΄ 916) κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020
και ώρα 23.00» (Β΄ 1839) , ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της,
η ισχύς της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 916), όπως είχε παραταθεί με την υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25134/14.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1419), έως και τις
15.6.2020 και ώρα 23.00».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας –
Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134 της 14/15.4.2020 «Παράταση ισχύος της
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών
με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β΄ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα
23.00» (Β΄ 1419) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2
αυτού.
2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 17.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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7. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης [2004] L 016/44.
8. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 πλήττει, κατά την παρούσα
περίοδο, το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
9. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19029/17.3.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών
από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με
οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων,
σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην
ελληνική επικράτεια.
2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν,
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.
3. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 και
ώρα 06:00 έως και 18.4.2020 και ώρα 06:00.
4. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει:
α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της
υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη χώρα την άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους
ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ένταξής τους στη διαχείριση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας,
β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και
υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ
ή της Συμφωνίας Σένγκεν,
γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών,
δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας,
ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά
εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη
μεταφορά αυτών, καθώς και,
στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit).
5. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το
δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή
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διαμονής τους για την κατ΄ εξαίρεση είσοδό τους στη χώρα για επαγγελματικούς ή
προσωπικούς λόγους.
----------.----------

58. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64
/315/οικ.8030 της 18/18.3.2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» (Β΄
928)
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 της υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/2020 «Επέκταση της
διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη από COVID 19» (Β΄ 1800), κατωτ. αριθ. 274).
----------.----------

59. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 19009 της
17/18.3.2020 «Έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID» (Β΄
929)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ Α΄ 133), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και ισχύει.
5. Την παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄
55), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 64).

197

6. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/ 16-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού
Εσωτερικών, με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).
7. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.18618/16-03-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με βάση το
άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.
9. Τον κεντρικό και απολύτως κρίσιμο ρόλο του Υπουργείου Υγείας στη διαχείριση
της παρούσας έκτακτης κατάστασης, που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID – 19.
10. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έκτακτα Μέτρα εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
1. Οι υπάλληλοι κάθε οργανικής μονάδας του Υπουργείου κατανέμονται σε δύο (2)
ομάδες, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών
Οργανικών Μονάδων και με γνώμονα την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της
Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω δύο (2) ομάδες εργάζονται εκ περιτροπής σε
εβδομαδιαία βάση ως εξής: η μία εξ αυτών με φυσική παρουσία στην Κεντρική
Υπηρεσία και η άλλη με εξ αποστάσεως εργασία.
2. Όσον αφορά στους υπαλλήλους που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως
εργασίας, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Οργανικών
Μονάδων, μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και την έγκαιρη εκπλήρωση
του έργου τους.
3. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και
την προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά
την εκτέλεση του έργου τους.
4. Εάν διαπιστωθεί κρούσμα του κορωνοϊού COVID - 19, η ομάδα των υπαλλήλων
που παρέχει εργασία με φυσική παρουσία αποχωρεί άμεσα. Αφού ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα για την απολύμανση των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας,
προσέρχεται η έτερη ομάδα υπαλλήλων και αναλαμβάνει εργασία με φυσική παρουσία,
μέχρι να καταστεί εφικτή η εκ νέου εναλλαγή των ομάδων.
Άρθρο 2
Πρόβλεψη για την περίπτωση αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου
1. Σε όλως εξαιρετικές συνθήκες, εφόσον απαιτηθεί η αναστολή λειτουργίας της
Κεντρικής Υπηρεσίας, προβλέπεται ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας, με την
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παρουσία ενός Προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, καθώς και τουλάχιστον ενός
υπαλλήλου, από τις κάτωθι Υπηρεσίες:
i) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
ii) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
iii) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
iv) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας
Υγείας
v) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
vi) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών vii) Διεύθυνση
Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
viii) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ix) Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
x) Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
2. Οι ως άνω Υπηρεσίες δύνανται να ενισχυθούν με προσωπικό άλλων Οργανικών
Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Άρθρο 3
Έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού
Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα
(τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν
είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως
αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων
εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης
συνάντησης. Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του
νομίμου εκπροσώπου του με την Υπηρεσία, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την
αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι να ανακληθεί.
----------.----------
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60. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419 της
18/19.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων»
(Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27531 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/ 18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 930) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1634) ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς της με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
με την ονομασία “Ξενώνες φιλοξενίας νέων” (Youth Hostels), στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 930),
παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την 26036/12.12.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση
και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων» (Β΄ 3510).
9. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19417/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
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της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και
30.4.2020, των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες
φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Ως προς τα ήδη λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας ξενοδοχειακά
καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου στα οποία διαμένουν ένοικοι, η προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 22.3.2020 και διαρκεί έως και 30.4.2020.
----------.---------61. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420 της 18/18.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των
επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό
διάστημα από 18-3-2020 έως και 20-4-2020» (Β΄ 931)
Με το άρθρο μόνο της απ. Yπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών –
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25770 της 17/17.4.2020
«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18-3-2020 (Β΄ 931) έως και τις 20.5.2020» (Β΄ 1473)
ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/ 18.3.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των
σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων
αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020»
(Β΄ 931) έως και τις 20.5.2020.»
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Με το άρθρο μόνο της απ. Yπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προσταςίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31442 της 20/20.5.2020
«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) έως και τις 24.5.2020» (Β΄ 1939), ορίστηκε
ότι: «Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του
μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των
επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, για το χρονικό
διάστημα από 18.3.2020 έως και 20.4.2020» (Β΄ 931), όπως είχε παραταθεί με την
υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25770/17.4.2020 (Β΄ 1473) όμοια απόφαση, έως και τις
24.5.2020.»
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Tο π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
5. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Tο π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Tο π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
8. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»
(Α΄ 61).
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10. Την αριθμ. Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).
11. Τον ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273).
12. Την αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών
υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου - απαγορεύσεις άσκησης της
δραστηριότητας» (Β΄ 449).
13. Την αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα)
σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444).
14. Την αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
«Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αρ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ. 23
Γενικού Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 748).
15. Την από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19.
16. Την αριθμ. Β1αΒ2α/οικ. 19022/17.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και
20.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID:
1. Όλων των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που
δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.
50/29.4.2013, όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. Φ. 514.1/29.4.2013 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151).
2. Όλων των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που δραστηριοποιούνται κατά
τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 ««Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση
άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη
παραλίες» (Α΄ 61).
3. Όλων των επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, που
δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), καθώς και της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την
έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β΄ 449), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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με την αριθμ. 2133.1/50848/2018/4.7.2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της αριθμ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την
έκδοση Άδειας Παροχέα Καταδυτικών υπηρεσιών Αναψυχής - διαδικασίες ελέγχου απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας”» (Β΄ 3324).
4. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που
δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ. 3131.1/03/6.4.1999 απόφασης του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ.
20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”» (Β΄ 444).
5. Όλων των επιχειρήσεων παροχής εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχυπλόων σκαφών, που δραστηριοποιούνται κατά τις διατάξεις της αριθμ.
2122/10/19.5.2004 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του
Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 748), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ.
2133.1/43348/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ. 38 “Εκμίσθωση
μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/Αντικατάσταση διάταξης του
αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα”» (Β΄ 2390).
----------.----------

62. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421 της 18/18.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)
αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 932)
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογία προοδευτικής
αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες εκ των
οποίων έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της σύνδεσης με την Ελλάδα.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ.19418/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
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απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών)
θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από οποιονδήποτε
γεωγραφικό προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών
από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.
2. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020
και ώρα 07:00 έως και 19.4.2020 και ώρα 07:00.
----------.----------

63. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ.
19627 της 19/19.3.2020 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 934)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄3051).
8. Την αριθμ. Β1α/οικ.19021/17.3.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-14), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1
του άρθ. 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους
εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (75.500.000 €).
9. Το από 18/03/2020 ηλ. μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
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υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό,
με το ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(75.500.000 €), από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο
πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους
επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
οικείου Υπουργού και ως ακολούθως:
Ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€) για την αγορά ατομικών ειδών
προστασίας από τον COVΙD-19.
Ποσό εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000€) για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ.
«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον
προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και
λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας».
Το μέσα σε «» εδ. αντικατέστησε, δυνάμει της απ. Υπουργών Οικονομικών – Υγείας
Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201 της 14/21.5.2020 «Τροποποίηση-συμπλήρωση της
Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα
“Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού”» (Β΄ 1940), τα αρχικά εδ. «Ποσό
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού
για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ. Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων
ευρώ (26.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη
ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ» της παρούσας. Με το δε
τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. Β1.α/οικ. 30201/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά,
η με αριθμ. Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.»
Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) για αποζημίωση πρόσθετης
απασχόλησης του επιπλέον προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες).
Ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) για
ανταλλακτικά, συντηρήσεις και επισκευές μέσων ξηράς.
Η κατά τα ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν περιλαμβάνει το κόστος
φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, επίταξης κινητών και ακινήτων και
λοιπών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν.
----------.----------
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64. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738 της
19/19.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου,
Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και
των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
20.3.2020 έως και 2.4.2020» (Β΄ 936)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την από 18.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την αριθμ. Β1α/οικ.19730/18.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων
υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των
κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών
γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο
της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα
από 20.03.2020 έως και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19 ως ακολούθως:
Αναστέλλονται:
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α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και
πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και
γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες των
έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, ΚωΛέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο».
Άρθρο δεύτερο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, ΚωΛέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα
κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν.
----------.----------

65. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 20 Μαρτίου 2020
«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).
Κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155.
Με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για οφειλέτες που
αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017,
4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη
καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για
οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να
χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από
τον πιστωτή».
Έχοντας υπόψη:
208

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5
του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την
παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την
προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ A: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο πρώτο
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000,
Α΄ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:
«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και
την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926,
ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ
3402).
Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά
παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ
3808 και ΕΧ 3824).
Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη
γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη
λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ
ΕΧ 2207).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται
σε έξι τοις εκατό (6%)».
2. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
«Άρθρο δεύτερο
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την
οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται
με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
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του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ
κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που
προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος
του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του
μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα
εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί
έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού,
που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής
μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της
επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και
δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και
σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω
συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν
συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου,
αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες
μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης
εργαζομένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί
προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο
εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος
συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την
επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των
περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα,
συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές
ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά. Ειδικά για τους εκμισθωτές
της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή
κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν
εμπρόθεσμα. Ειδικά για τους εκμισθωτές του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική
ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και
εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα της παρούσας
εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και
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οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ
αλλοδαπού Δημοσίου. Οι διατάξεις της παρ. 1 που προβλέπουν παράταση
προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν
εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής.»
3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ.
2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους
οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου,
ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου
εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του
40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την
έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου,
αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα
στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις
οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης
εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά
η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
Το άρθρο δεύτερο, όπως είχε συμπληρωθεί και τροποποιηθεί
-με το άρθρο ενδέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
75), κατωτ. αριθ. 108,
-με το άρθρο 26 του ν. 4683/10-10.4.2020 (Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155 και
-με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218,
αντικαταστάθηκε, από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, από την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4690/3030.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.
«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την
οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και
τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται
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με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παρ.1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και
το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες
επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Τα οριζόμενα στην
παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες
μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης
εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄
104), κατωτ. αριθ. 339.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1135/2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για
τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 2219), κατωτ. αριθ. 390.
Άρθρο τρίτο
Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου
προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται
μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά
δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής
διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του
παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170).
Άρθρο τέταρτο
Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων
Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παρ. 1Α και 1Γ του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020.
Άρθρο πέμπτο
Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
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(Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25):
1. (Προστίθενται λέξεις μετά τις λέξεις «COVID-19» στην παρ. 1).
2. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 1).
3. (Προστίθενται λέξεις μετά από τις λέξεις «και ανά περιοχή» στην παρ. 2).
4. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 2).
Άρθρο έκτο
Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να
χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι
οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την
υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Εκδόθηκε η υ.α. 37674/2020 «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291), κατωτ. αριθ. 158.
Εκδόθηκε η υ.α. 39162 ΕΞ 2020/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1457), κατωτ. αριθ. 195.
Εκδόθηκε η υ.α. 41787/2020 «Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄ 1612), κατωτ. αριθ. 224.
«Άρθρο έβδομο
Στήριξη ανέργων
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων,
του
βοηθήματος
ανεργίας
αυτοτελώς
και
ανεξαρτήτως
απασχολουμένωνασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και
του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας
Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου
τετραμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης
της.
2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παραγράφου
1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και του άρθρου
44 του ν. 3986/ 2011 (Α΄ 152).
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της
παραγράφου 1 και να ορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων.»
Το άρθρο έβδομο, που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο εικοστό τέταρτο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108,
αντικαταστάθηκε στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 9 του ν. 4684/25-25.4.2020
(Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218.
Άρθρο όγδοο
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών
ατομικών επιχειρήσεων
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020
(Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με
τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους».
Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν
συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα
και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Η δε «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από
το άρθρο 4 του ν. 4684/25-25.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218, με το οποίο
ορίστηκε ότι: «Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αναφέρεται η φράση
«μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση αυτή αντικαθίσταται με τη φράση
«μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους».»
Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς
πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την
παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
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Εκδόθηκε η υ.α. 39162 ΕΞ 2020/2020 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1457), κατωτ. αριθ. 195.
Εκδόθηκε η υ.α. Οικ.16604/3224/2020 «Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση
Ειδικού Σκοπού» (Β΄ 1629), κατωτ. αριθ. 226.
«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τις κοινωνίες, αστικού ή
κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τις συμπλοιοκτησίες οι οποίες
δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους και
για τις οποίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Οι διατάξεις
της παρούσας εφαρμόζονται αναδρομικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
2020.».
Η παρ. 1α προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ.
αριθ. 339.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται
μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22
του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν
«παράταση» της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, «αναστολή της
είσπραξης» «“παράταση” της είσπραξης» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το
χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό αριθμό
δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους
ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
και σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42)». «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα
εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής για
τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από τις 20.3.2020.»
Η μέσα σε «» λέξη «παράταση» αντικαταστάθηκε ως άνω, η μέσα σε «» φράση
«αναστολή της είσπραξης» και τα μέσα σε «» τελευταία εδ. προστέθηκαν από τις
περ. α΄, β΄ και γ΄ αντίστοιχα του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Η λέξη “παράταση” αντικαταστάθηκε ως άνω, η φράση «αναστολή της είσπραξης»
και τα μέσα σε «» δύο τελευταία εδ. προστέθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4684/2525.4.2020 (Α΄ 86), κατωτ. αριθ. 218, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο εικοστό
πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ.
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αριθ. 108, το οποίο είχε αρχικά επιφέρει τροποποιήσεις ως άνω στην παρούσα παρ.
2.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1077), κατωτ.
αριθ. 103.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄
1775), κατωτ. αριθ. 267.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/2020 «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68΄), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού
Covid - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β΄
2195), κατωτ. αριθ. 383.
Για τη μη εφαρμογή της δυνατότητας καταβολής μειωμένων εισφορών κατά είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) που προβλέπεται από την παρ. 1 της υ.α.
Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/2020 «Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου
επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου
2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες» (Β’ 2264),
κατωτ. αριθ. 398, στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρούσα παρ. 2, βλ. την παρ. 7 της άνω
υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/2020.
Άρθρο ένατο
Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
Το άρθρο ένατο, όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 6 άρθρου 2 του τίτλου Α.2. του
Κεφ. Α΄ της υ.α. οικ.17788/346/2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), κατωτ. αριθ. 270,
καταργήθηκε, από 15.6.2020, από την παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4690/3030.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ. 339.

Άρθρο δέκατο
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Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
Με την παρ. 6 άρθρου 2 του τίτλου Α.2. του Κεφ. Α΄ της υ.α. οικ.17788/346 της
8/10.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της
αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779), κατωτ. αριθ. 270 προβλέφθηκε ότι: Ο επιχειρήσεις εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
μέρους των εργαζομένων τους, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων
των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς
το ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και
ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της
επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων
ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο
εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί
υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες
κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε
επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.
2. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1
υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που
απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο
τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παρ. 1 στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον
e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,
όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104.
Εκδόθηκε η υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-92019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/199-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161),
κατωτ. αριθ. 130.
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Άρθρο ενδέκατο
Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά,
λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται
να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους,
προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές
περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να
εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα
παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Τίτλου Α.2 της υ.α. 12998/232/2020 (Β΄ 1078),
κατωτ. αριθ. 104 ορίστηκε ότι: «Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου
2 Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) εφαρμόζεται μόνο σε
επιχειρήσεις-εργοδότες, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ
κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.»
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω
ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για
το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι
άκυρη.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω
ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για
χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ
κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού
COVID-19.
Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω
εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης
Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με
οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
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δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους
κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.
ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των
εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Γ. α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω
εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν
στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους
ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.
γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν
την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την
υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο,
δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ».
Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική
Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης
στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων
συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται
αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού
λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης
δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των υποπαρ. 2Α και 2Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 12997/231/2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), κατωτ. αριθ. 84.
Εκδόθηκε η υ.α. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
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απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994), κατωτ. αριθ. 85.
Εκδόθηκε η υ.α. 12998/232/2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον
e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,
όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078), κατωτ. αριθ. 104.
Για την διαβίβαση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών προς
πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων, των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης για όσα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου, βλ. την
παρ. 1 του άρθρου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Εκδόθηκε
η
υ.α.
13272/Δ1.4607/2020
«Τροποποίηση
της
40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ. αριθ. 122.
Εκδόθηκε, με ισχύ από 1.4.2020, η υ.α. οικ. 14199/249/2020 «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών
του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση)
εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1217), κατωτ. αριθ. 147.
Εκδόθηκε η υ.α. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας»
(Β΄ 1805), κατωτ. αριθ. 275.
Άρθρο δωδέκατο
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη
διάρκεια απεργίας
Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) έως τις 30
Απριλίου 2020.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
1. Το άρθρο 16 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
(ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 16
Προσόντα ιατρού εργασίας
1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της
εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της
15ης Μαΐου 2009,
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε
επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.
2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις
περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης».
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης που αντικαθίσταται με την παρ. 1 παύουν να ισχύουν.
3. Η υπ΄ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1775)
καταργείται.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
Με το άρθρο εικοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108 ορίστηκε ότι: «Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το δέκατο τέταρτο άρθρο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) εφαρμόζεται και ως προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-E.Φ.Κ.Α), τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).».
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συμβάσεις
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την επέκταση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών
εφαρμογών και νέων εντύπων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη
δημιουργία νέων πλατφορμών για ενίσχυση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων,
ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας αυτών με τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ,
ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προμήθεια εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή
διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την
εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ροών πληροφορίας, καθώς και τη
διαχείρισή τους, τη δημιουργία portal για την υγεία και ασφάλεια και για την
ενημέρωση εν γένει των εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων
μέτρων, τη δημιουργία πενταψήφιου αριθμού για τη σχετική πληροφόρηση εργοδοτών,
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εργαζομένων και ανέργων, την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των
διαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρμογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τομέα
ελέγχου της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση
υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους
αντικείμενο
1. Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους με
καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020,
παρατείνονται ως προς την ως άνω προθεσμία, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 30
Ιουνίου 2020.
2. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής, οι
αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των
αποφάσεων ένταξης των πράξεων ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης του φυσικού και
οικονομικού τους αντικειμένου αντίστοιχα.
Άρθρο δέκατο έκτο
Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 60134/786/15.12.2017
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4545) ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και
Εργασία για τους αστέγους», μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό,
δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης
που δικαιούνται οι ωφελούμενοι του πρώτου εδαφίου είναι ίσο με αυτό της επιδότησης
που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως
τα όρια που καθορίζονται στην υπ΄ αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική
απόφαση.
ΜΕΡΟΣ B: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο δέκατο έβδομο
Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής
στους καταναλωτές
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Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν
προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη για
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:
α) Προϊόντα απολύμανσης.
β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης.
γ) Αντισηπτικά προϊόντα.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται
αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να
επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, όσο και τα είδη
των ανωτέρω προϊόντων».
Το μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου πέμπτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύναται να παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων
λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά
δύο (2) ώρες το Σάββατο.
Εκδόθηκε η υ.α. 40587/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου
λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και
9.5.2020» (Β΄ 1546), κατωτ. αριθ. 214.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την
Επικράτεια είτε για μέρος αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ωράριο
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων τις Κυριακές.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης
τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες.
Εκδόθηκε η υ.α. 31927/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων,
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λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς
πώληση εφημερίδων» (Β΄ 945), κατωτ. αριθ. 71.
Εκδόθηκε η υ.α. 32859/2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 2603-2020 έως και 25-04-2020» (Β΄ 1023), κατωτ. αριθ. 89.
Εκδόθηκε η υ.α. 36938/2020 «Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των
εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020»
(Β΄ 1274), κατωτ. αριθ. 153.
Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση
προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού»
νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη
δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.
Άρθρο εικοστό
Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων
Στην από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής: «Η
εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/ 1999 (Α΄ 57) και των κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των
επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των
καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των
υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των
ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου
συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών
κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων
ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.».
Άρθρο εικοστό πρώτο
Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
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1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών
ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι
απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και
προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων
υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής,
τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης
Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
2. Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ.
1, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η αρχή της παρ. 2 ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου ως εξής:
α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε
πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο
ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή
παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να
λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την
ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από
κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος
έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα
πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο
του ελέγχου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε βάρος
οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1, είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα
από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:
α) Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός
οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της
στο μέλλον,
β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης.
5. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει
εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος προκειμένου να επιτύχει την παύση
της παράνομης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειμένου να
αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των
καταναλωτών, μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα ως εξής:
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α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της
Πληροφορίας την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή
τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή,
β) να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά
που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παρ. 1.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται
η έννοια της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται
ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία
επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4 και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 34077/2020 «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή
του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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» (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2020)» (Β΄ 1116), κατωτ. αριθ. 116.
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου
1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου και
δέκατου ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια
(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα
της παράβασης.
2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στην παρ. 1, τη
λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ΄
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
1. Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δίνεται άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες διάθεσης μετουσιωμένης αιθυλικής
αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραμμάρια ανά λίτρο
ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol.
2. Η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για
την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην ελληνική
Επικράτεια.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις, όπως προβλέπονται στην
αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄
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2694) για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167).
2. Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη
αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
3. «Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του
δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:».
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική
σφραγίδα.
β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή
διαδικασία επικύρωσης.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), κατωτ. αριθ. 167.
4. Τα έγγραφα της παρ. 1 αποθηκεύονται στη θυρίδα του χρήστη για χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή του είτε αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στη θυρίδα του φορέα επιλογής του, είτε εκτυπώνονται και υποβάλλονται
ως έντυπα έγγραφα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της,
αφού προηγουμένως προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητας του (αυθεντικοποίηση). Η
επιβεβαίωση της ταυτότητας του (αυθεντικοποίηση) γίνεται μετά από επιλογή του
χρήστη των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet), είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών
ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως
ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα
υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη
χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού ογδόου
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L
119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό έκτο
Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας μπορούν να
αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη
αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
«3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους
με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45).».
Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
1. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019,
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». «Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύμφωνα μετά οριζόμενα στο εικοστό
τέταρτο άρθρο».
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Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου
τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), κατωτ. αριθ. 167.
2. «Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη
μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45).». Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην
ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι
του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό
όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου
τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), κατωτ. αριθ. 167.
3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των
ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την
ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης
δήλωσης.
4. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης
αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της
υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης
δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η
αυθεντικοποίηση της δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον
αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο
συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999.
Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό
διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. «Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως
προς τη γνησιότητα αυτής.».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τριακοστού
ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ.
αριθ. 167.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ.
1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με
τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,
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αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης,
αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής υπεύθυνης
δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και στ) κάθε τεχνική ή άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «e-Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν
υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο
άρθρο.
2. «Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη
μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45).» Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην
ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του
προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και
ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 του άρθρου
τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
84), κατωτ. αριθ. 167.
3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των
ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την
ημερομηνία και ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης.
4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το
ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης
αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της
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υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης,
καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η
αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον
εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει
ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα
για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. «Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την
ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την
προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη
υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου τριακοστού
ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ.
αριθ. 167.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση
και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με
τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
εξουσιοδότησης,
αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής
εξουσιοδότησης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,
δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και
στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής
Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί
να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος,
είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση
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ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν
να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov. gr»,
αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο
άρθρο.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση
και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της παρ. 1, όπως:
α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με
τους οποίους καθορίζονται:
αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της παρ. 1,
αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης των χρηστών,
αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
αίτησης,
αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σε
αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,
δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας,
ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων,
στ) ο ορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία του
αιτούντος στο αρμόδιο ΚΕΠ και ο τρόπος ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης,
ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της
ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει
σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από
τρίτο ενεργοποιείται μετά από την ένταξη της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Εθνικό Κατάλογο
Εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257).
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου
24 του ανωτέρω Κανονισμού μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με
διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ
αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 24. Η ισοδύναμη
διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισμό αξιολόγησης
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συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού.
Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο ταυτοποίησης του προηγούμενου εδαφίου,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
είτε υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ.
27 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως
άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και
πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η
ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της
ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του
ηλεκτρονικού εγγράφου.
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο
διακινείται ηλεκτρονικά.».
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να τροποποιείται η
διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων,
καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών
που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παρ. 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της
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παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για
τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση».
2. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή
οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές
οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου
2020.
«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια
από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια
περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού
οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου
2020».
Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως
αναθέτουσα αρχή του έργου «Σύζευξις ΙΙ», μπορεί να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων, εκκρεμών και μη, των συμφωνιών
πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης,
καλωδίωσης», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1 – 8» και
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας».
2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι
σχετικές προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζεται το μέχρι σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις
διαδικασίες όσον αφορά τις ανωτέρω συμφωνίες πλαίσιο.
Άρθρο τριακοστό έκτο
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω
του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον
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περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών,
κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η
άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το
άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p)
που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο
Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»),
είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις
συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει
επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο
οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο,
καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω
μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο
σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά
τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο
ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο
κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του
συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και
μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση
και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς
κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα
στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.
4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον
φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός
ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης
συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο
φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με
βάση τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη
συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της
συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής
φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα
της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι
επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές
συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον
πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της
παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον
εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις
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προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη
συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της
συνταγής του.
5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί
να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού
μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού
COVID-19.
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι
συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή
και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή
ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του
τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως
πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην
αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης,
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του
ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20
Μαρτίου 2020.»
Με την απ. Υπουργών Υγείας - Επικρατείας Αριθμ. 2651 της 19/20.5.2020
«Παράταση παροχής της υπηρεσίας άυλης συνταγογράφησης στο Σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Β΄ 1929) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται μέχρι
την 30.09.2020 η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο τριακοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83)».
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το
προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των
δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της
περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό
περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).».
β. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 55).».
2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020.
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β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία
συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ. 6 του άρθρου 77 και την παρ.
3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και για τους οποίους, έως της έναρξη
ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας
αποκεντρωμένης διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ. α΄ της παρ. 7 του εικοστού
τετάρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει
αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για
τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
3. Στις συμβάσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, των παρ. 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση
προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο
διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της
παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020.
4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να
αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής
του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) των περιφερειών και των Δήμων της χώρας.
5. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν
έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου για τα νομικά πρόσωπα.
6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ΄
αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 108).
7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή
μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και
εντός κοιμητηρίων.
8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου
κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171),
μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που
ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να
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ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση
που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν
προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, (με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων), σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».
Η μέσα σε () φράση διαγράφηκε από την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου
τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
75), κατωτ. αριθ. 108.
11. α. Η περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 204) αντικαθίσταται
ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών
Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους
πόρους,».
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201)
αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης
Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών
και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής
προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και
ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών
και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει
δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.»
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
1. (Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου
εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64),
κατωτ. αριθ. 38).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής
της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων
μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί
αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο
δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει
δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται
από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος
να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας
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παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ
αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
4. (Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).
5. Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής
ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί
να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.
Με το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108, ορίστηκε ότι: «Η
παρ. 5 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68) δεν καταλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου
προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των
φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)».
Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι: «Οι διαδικασίες επιλογής
υπηρεσιακών γραμματέων, προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και
τμημάτων δεν καταλαμβάνoνται από την αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 5
του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου. Παράταση των προθεσμιών αυτών των διαδικασιών δύναται να
προβλεφθεί με απόφαση του κατά περίπτωση για την έκδοση της πρόσκλησης
αρμόδιου οργάνου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας
υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης
Ιουνίου 2020.»
Με την παρ. 1 της υ.α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/2020 «Παράταση αναστολής
πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής
ενώπιον της διοίκησης» (Β΄ 1799), κατωτ. αριθ. 273, παρατάθηκε η αναστολή των
πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής
ενώπιον της Διοίκησης, έως 12.6.2020. Με την δε παρ. 2 ιδίας υ.α. ορίστηκε ότι:
«Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α' 75) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις».
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3)
μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς
πρόσληψη προσωπικού και τα αναγκαία κριτήρια.
Εκδόθηκε η υ.α. 3233/2020 «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β΄ 1163), κατωτ.
αριθ. 132.
Άρθρο τριακοστό ένατο
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Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που
ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο
της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και του συνόλου ή
μέρους των υπηρεσιακών μονάδων του που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία,
ν.π.δ.δ. και ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια.
2. Κατά το διάστημα της αναστολής της παρ. 1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων του Ν.Σ.Κ. μπορούν να γίνονται και από απόσταση, με τη χρήση
τεχνολογικών μέσων που παρέχουν τα εχέγγυα της μυστικότητας της διαδικασίας.
3. Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υγείας και Δικαιοσύνης μετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ. Στην απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διάστημα της αναστολής, πρόβλεψη
για τα ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσμιών, κατά το μέρος που
αυτά δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 864), καθώς και λοιπά ζητήματα
λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά το διάστημα αυτό.
Εκδόθηκε η υ.α. 124/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής
αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως
και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του» (Β΄
1080), κατωτ. αριθ. 106.
Εκδόθηκε η υ.α. 133/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής μερικής
αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως
και 26-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του» (Β΄
1216), κατωτ. αριθ. 146.
Άρθρο τεσσαρακοστό
Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών
1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού
COVID 19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η
έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης
φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου
πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως
στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι
δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη
παράσταση αιτιολογείται ειδικά.
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των
αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
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Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περ. η΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την παρ. 3 του δεκάτου τέταρτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως
εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των
επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες άδειας
ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται
για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης κατά την έναρξη ισχύος του παρούσας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του
ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρατείνονται για δύο (2) μήνες. Η παράταση των συμβάσεων
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η
παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.
- Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων
Δημοσίου
1. Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη
δυνατότητα ανάρτησης αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml) από έναν ή περισσότερους
αναπληρωτές εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι
αναπληρωτές εκκαθαριστές θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το όνομα χρήστη
(username) και τον κωδικό (password) που έχει χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στον ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαμβάνουν
μέριμνα για τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματά τους και τη
διαρκή ενημέρωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.)
για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας μισθοδοσίας.
2. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να παραχθεί αρχείο μισθοδοσίας για την τρέχουσα
περίοδο και τύπο πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα στους εκκαθαριστές ή τους
αναπληρωτές τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του αμέσως
προηγούμενου χρονικού διαστήματος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α μορφής xml,
ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π..
3. Στις περιπτώσεις που καμία από τις δυνατότητες των παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί και τότε μόνον, η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται βάσει
προηγούμενων μισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από την έναρξη
ισχύος της παρούσας, με ευθύνη των εκκαθαριστών, με αυτόματο τρόπο μέσω νέας
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εφαρμογής που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
Ε.Α.Π.
4. Οι παρ. 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν μόνο χρηματικά
εντάλματα και πάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή
καταβάλλονται με τακτικά χρηματικά εντάλματα, εφόσον αναρτηθούν, καταβάλλονται
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε διαφοροποίηση του
προεπιλεγμένου αρχείου που αναρτάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό
αρχείο που θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή
αποδοχών. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγματοποιεί
αλλαγές εκκαθαριστών.
6. Η πληρωμή μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών των φορέων της Κεντρικής
Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου διενεργείται σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία,
χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και
πρωτότυπων χρηματικών ενταλμάτων, πριν από την πληρωμή. Η συμφωνία με τις
έντυπες πρωτότυπες καταστάσεις και τα χρηματικά εντάλματα γίνεται σε
μεταγενέστερο χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές
μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνει, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 7.
Οι παρ. 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους
δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊούCOVID-19.
1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα
δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο την κατ΄ οίκον παροχή
υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού
προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα
υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των ομάδων
του προηγούμενου εδαφίου συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην πράξη
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού
COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους
λεπτομέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι
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λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες
μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού
δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της
σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των
ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ.
Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα υλοποίησης της πράξης του
δευτέρου εδαφίου.
Εκδόθηκε η υ.α. Α1α/οικ.22817/2020 «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί
συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού
Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1177), κατωτ. αριθ. 138.
Για τη δυνατότητα των Κ.ΟΜ.Υ. να προβαίνουν και σε λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 για
επιδημιολογικούς λόγους, πάντοτε με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., προκειμένου τα δείγματα αυτά να
ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν προσβληθεί
από τον κορωνοϊό COVID-19, βλ. το άρθρο 55 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄
104), κατωτ. αριθ. 339.
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση
όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων,
να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης
οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για
τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης
συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους
επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε. Κ.Α. Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού
Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των
κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού
COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (KIT) λήψης
δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και
αξιολόγηση, η) συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο
των έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό
δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου
αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.
Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται
με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ
των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από
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πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020).
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο εικοστό δεύτερο της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης
φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID19, δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι
εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με
διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας
υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης
των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και
εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.21170/2020 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων
όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1075), κατωτ. αριθ. 101.
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α΄ 113)
αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος
εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του
Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.»
β. Η παρ. Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν
ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού
Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.»
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλλει κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες εκκρεμούν σε
περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο
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προτίμησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου ενόψει της
ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η τοποθέτησή τους
γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση
ειδικευόμενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω
απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους είναι ισόποσες με τις αποδοχές
ειδικευόμενων ιατρών. «O χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε
εφαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την
οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ μέρους τους
παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο κατά τους όρους του παρόντος. Ο προσμετρώμενος
κατά το προηγούμενο εδάφιο χρόνος στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον
εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά
την ειδίκευση».
Τα μέσα σε «» εδ. αντικατέστησαν ως άνω το τελευταίο εδ. της αρχικής διάταξης
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), κατωτ. αριθ. 108.
Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου ορίστηκε ότι: «Δυνατότητα άμεσης
πρόσληψης σύμφωνα με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου παρέχεται και προς τους ειδικευόμενους ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι τελούν υπό διορισμό χωρίς να έχει εκδοθεί
ακόμα η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας. Οι τελούντες υπό
διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς
σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση
του νοσοκομείου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η συναπτόμενη
σύμβαση είναι ανώτατης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με τοποθέτηση στην
ίδια οργανική θέση για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους. Η συναφθείσα
σύμβαση κατά το προηγούμενο εδάφιο λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση
περιέλευσης στο νοσοκομείο, σε χρόνο πριν από τη λήξη του τετραμήνου, της
πράξης κανονικού διορισμού των ιατρών αυτών ως ειδικευόμενων στην οργανική
τους θέση.».
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των
εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού
1. Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας
και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά από την έναρξη
ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) και μέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας, παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες από την
έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
2. Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου
Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη
διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
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Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών – Μετακίνηση επικουρικού
προσωπικού
1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα
νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνονται
αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες λόγω της ανάγκης
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια της
απασχόλησής τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες με αυτές του ιατρικού επικουρικού
προσωπικού. Ο χρόνος απασχόλησης των εξειδικευόμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω
λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη της εξειδίκευσης.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως τις 30.6.2020 να μετακινεί,
κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα,
και με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό ιατρικό,
επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε άλλα
νοσοκομεία ή κέντρα υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που
αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει
παρέλθει η ισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και
εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να
επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου μέσω
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος
κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της
συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την
επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά
στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής
παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία
διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής
ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει
θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου
οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον
κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και
από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τη
συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο
φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης
συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη
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εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που
βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή
επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που
λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε
πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι
συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή
και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή
ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του
τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως
πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην
αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης,
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του
ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20
Μαρτίου 2020.»
Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής
σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης
σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΣΗΠ.
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό
1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό
κατ΄ εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι δυνατή η
αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους,
αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με απόφαση του
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διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του
παρόντος.
2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για
την υλοποίηση της παρ. 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με
απευθείας ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
προμηθειών και συμβάσεων.
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο
Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και
δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας
1. Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να
εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο
λογιστικό έλεγχο, (β) σε ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς την
αποστολή λογαριασμού με τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνη
την ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη www. eopyykmes.gr του
Τιμολογίου, του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής
Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να
παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και
ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
2. Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά
ν.π.δ.δ., οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά
φαρμακεία, εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή
φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου
και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των
γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020.
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής
δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30
Ιουνίου 2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που
αφορούν περιοδικώς χορηγούμενες παροχές της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7 και
της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και των άρθρων 10, 39, 40, 41,
42 και 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ανανεώνονται μετά από
τη λήξη τους με την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να εκδίδουν
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ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων
που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν
απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση
από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση
εκδίδεται δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της
γνωμάτευσης (barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω
τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν
τους κωδικούς (barcode) των γνωματεύσεων και στον φάκελο υγείας τους. Με την
έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά
στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης (barcode), για
υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εκτέλεσης και
υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δύνανται να
εκδίδονται γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται μέχρι την
ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
ταυτοποίησής τους, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα φαρμακεία και
λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους με τον
κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη
αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατά την
παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών.»
Το άρθρο 53 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 19 του ν. 4683/10-10.4.2020
(Α΄ 83), κατωτ. αριθ. 155.
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «1. Οι
συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή
και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή
ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του
τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως
πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην
αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης,
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του
ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους. 2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20
Μαρτίου 2020.»
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί
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σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου,
αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε
συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ
ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια
τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του
προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου
(Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση
τον τόπο κατοικίας των αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ
και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης
των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη
επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το
άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136/2020 «Διαδικασία ένταξης άπορων και
ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν
έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.)
δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού
τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων» (Β΄ 1467), κατωτ. αριθ. 198.
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο
Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών
κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης,
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης,
ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων
1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής
των ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήμα
αυτών, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του
αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιμολογίων που υποβάλλονται
στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). Στη συνέχεια εκδίδονται
συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον
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Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Τα
ανωτέρω εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά δεν
κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους.
2. Το σύνολο της διαδικασίας της παρ. 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν
απαιτούνται η προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή
βεβαίωσης οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ΄
εξουσιοδότησή του απόφασης, οι οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των μέτρων
κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι πέραν της
31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όμοια απόφαση δύναται
να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της εξαιρετικής διαδικασίας της
παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και
εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών
εξετάσεων και γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου
2020.
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού
εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών
προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. αριθ. 133.
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την
αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής
προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς
του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία,
ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής
του Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της
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δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση του
Υπουργού Υγείας ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να
διενεργήσει την προμήθεια του εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό
από τον δωρητή, περιλαμβάνονται ρητά όλα τα νπδδ και νπιδ, του Υπουργείου Υγείας,
ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη προμήθεια
των ειδών της παρ. 1 κατά τις διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάμενης
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού. Κάθε νομικό
πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας
κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να παρέχει άμεσα κάθε
αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την είσπραξη του ποσού της
δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της παρ. 1, και να παρέχει
αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση των
σχετικών προμηθειών.
3. Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το
νομικό πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που
κατανέμει τα προμηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα
νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, όλων των δομών δημόσιας υγείας
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, πέραν της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη
διάταξη του δωδέκατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά
εργαστήρια), να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και
Εργαστήρια μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της
ημεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό
διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο εξηκοστό
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Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας
δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες
συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση
παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα
καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
Εκδόθηκε η υ.α. 20319/2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση
προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και
30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1022),
κατωτ. αριθ. 88.
Εκδόθηκε η υ.α. 085/ΑΣ 1724/2020 «Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών
σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως
11.05.2020, προς περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1112),
κατωτ. αριθ. 112.
Εκδόθηκε η υ.α. 35839/2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση
προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15-5-2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1215), κατωτ. αριθ. 145.
Εκδόθηκε η απ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Αριθμ. Πρωτ. 5208 Διεκπ.
3672 της 15/15.4.2020 «Αναστολή, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις που
αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Βουλής των Ελλήνων για
το χρονικό διάστημα από 15.4.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της
περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1429), κατωτ. αριθ. 185.
2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές
μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την
έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016.
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε
με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον
πρόκειται για εργοτάξια ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του
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προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της
δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς
υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα
προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού
ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το είδος και
το περιεχόμενο των ανωτέρω υπηρεσιών.
Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης
εγγραφής, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68)
παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
2. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020
θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο και τυχόν
διακοπή έως τεσσάρων εκδόσε ων των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων κατ` ανώτατο όριο. Για το ανωτέρω διάστημα οι υποχρεώσεις των
στοιχείων (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) ως προς τα
ελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθμός πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και
συνολικό εμβαδόν επιφάνειας χαρτιού εκτύπωσης) μειώνονται κατά το ήμισυ.
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
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Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη
θέση σε ισχύ της παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και
απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της
παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και
διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του
Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου
και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι
της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων
που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών,
ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως
διδασκαλία.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να
αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και
νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως
τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και
υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών
διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρκεί δε και
μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και
υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να
κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε εκπαιδευτική δομή,
ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους λοιπούς φορείς
και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Για τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών
προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, βλ. την υ.α. οικ.2/16250/ΔΛΤΠ/2020 (Β΄ 1164), κατωτ. αριθ. 133.
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3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και της εξ αποστάσεως
εξυπηρέτησης των πολιτών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να
συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής
διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, α) για την προμήθεια φορητών υπολογιστών,
σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, β) για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του
εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και για την προμήθεια του αναγκαίου
υλικού, καθώς και γ) για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία
τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύμβαση ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο
τη χαμηλότερη προσφορά.
4. (α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παρ. Θ3 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία
αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παρ. Θ3 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
5. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) δύνανται να κάνουν χρήση των
ταμειακών διαθεσίμων τους έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
συνολικά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών,
αποκλειστικά για την προμήθεια ειδών της παρ. 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του εικοστού έβδομου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταμειακών
διαθεσίμων του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περίπτωση στ΄
του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω
άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η χρήση των ταμειακών
διαθεσίμων πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. περί
αναμόρφωσης του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, με αύξηση των
πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμού Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους εντάσσονται οι εν
λόγω δαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ.) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
6. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης
της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄
783).
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Άρθρο εξηκοστό έκτο
Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου
13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που:
α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182), όπως ισχύει, αλλά δεν
εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια
διάταξη,
β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός
που αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική
απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης,
γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την
έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του
ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η
οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής του στις προϋποθέσεις του
ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4423/2016.
Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Οι
προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182)
παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες
των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) παρατείνονται
έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς
Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).». Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου
ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν
υπέβαλαν, έως την 31η Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν.
4423/2016 καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ)
του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, εφόσον οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο καταστατικό
στην οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13
του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020.»

ΜΕΡΟΣ Θ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΟΥ
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών
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Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει τη διενέργεια του συνόλου των
επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών
απαιτηθούν, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό, λόγω της διασυνοριακής
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο
εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας ισχύει
για τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της.
Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
μπορεί να επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η
προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν,
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.
2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι
δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την
Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια
απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης
της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων
κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.
3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι
δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό
διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει
στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών
τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου
εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. (Παράβαση της παρούσας επισύρει
τις κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.)
Το μέσα σε () τελευταίο εδ. καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού
τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ.
αριθ. 167.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 της 22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), κατωτ. αριθ. 80.
Εκδόθηκε η υ.α. 23095/2020 «Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους
Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1179), κατωτ. αριθ. 140.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν
των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα
06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1648), κατωτ. αριθ. 236.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688/2020 «Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών
μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1970), κατωτ. αριθ. 311.
Εκδόθηκε η υ.α. 606/133751/2020 «7η τροποποίηση της υπ΄ αρ.
593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2
“Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)» (Β΄ 2096), κατωτ. αριθ. 362.
4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων κατ΄ εφαρμογή της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
είναι δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων
κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), κατωτ. αριθ. 81.
Εκδόθηκε η υ.α. 5052/2020 «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄
1018), κατωτ. αριθ. 87.
Εκδόθηκε η υ.α. 5248/2020 «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,
κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και
καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073), κατωτ. αριθ. 99.
5. Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
είναι δυνατόν να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά
μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας
μεταναστών, όπως επίσης στην είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να
λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας,
τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται
αναλόγως.
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Εκδόθηκε η με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
21.03.2020 έως και 21.04.2020» (Β΄ 985), κατωτ. αριθ. 79.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας
Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως και 5.5.2020»
(Β΄ 1548), κατωτ. αριθ. 216.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας
πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020 έως και 7.5.2020»
(Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 220.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32363/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας
Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 8.6.2020»
(Β΄ 2019), κατωτ. αριθ. 329.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35114/2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και
διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας
μεταναστών “ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ”, στη θέση “ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ” του Δήμου Παιονίας
Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 19.6.2020» (Β΄ 2190),
κατωτ. αριθ. 382.
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
και διοικητικές κυρώσεις
1. Η περ. α. της παρ. 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Αρμόδιες αρχές για τη
διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και
την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή
ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133)».
2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Στα φυσικά πρόσωπα,
που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι
προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που
προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ».
ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο εβδομηκοστό
Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της
προστασίας των συνόρων
Τα θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή
δημοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας τίθενται
στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον
σκοπό της κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δημοσίου
συμφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων,
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.
Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
1. Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου
(φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας
εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και εξαιρούνται του
πεδίου εφαρμογής του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και του
ν. 3028/2002 (Α΄ 153). Τα σχετικά σχέδια κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική
Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και
εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο
χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής,
γενικής ή ειδικής διάταξης.».
Η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του
Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.
----------.-----------
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66. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 12687/2020 της 16/20.3.2020 «Αναστολή της υπηρεσίας της
υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)» (Β΄ 939)
Με την απ. Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ.
3332/2020 της 7/10.4.2020 «Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ.
12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939)» (Β΄ 1297) ορίστηκε ότι
«Η ισχύς της με αριθμό 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939)
παρατείνεται έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», αναφορικά με την αναστολή της υπηρεσίας της
υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στη Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου,
καθώς και την Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω εξαιρετικών αναγκών.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
δ) Του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού»
(Α΄ 5).
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
στ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
ζ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
θ) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149), όπως ισχύει.
ι) Την με αριθμό 7337/1.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Δ.Ο.Χ. 498).
ια) Την με αριθμό 2246/5.3.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και
262

παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β΄ 714).
2. Τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί
αναστολής της υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, με σκοπό την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες τους.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5954/ 12 Μαρτίου 2020 εισήγηση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Ασύλου.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7189/ 12 Μαρτίου 2020 εισήγηση του Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών.
5. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό
την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα
αναφερόμενα στο με Αρ. Πρωτ. 12540/11-3-2020 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
6. Την υπ΄ αριθμόν 2640/2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα
Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου από την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου
2020 και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία
Ασύλου, καθώς και στην Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.
«Κατ΄ εξαίρεση, α) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης της
Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
για αρχική χορήγηση "μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή", καθώς και για αρχική
χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας που τον συνοδεύουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, κατά τα
οριζόμενα στην με αριθμ. 13850/13.4.2020 (Β΄ 1506) υπουργική απόφαση,
"Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει" και β) είναι
δυνατή η επίδοση των αδειών διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με
την αρμόδια υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού αυτής, κατά τη
διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων της με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β΄ 939)
απόφασης».
Το εντός «» εδ. προστέθηκε με την απ. Υπουργών Υγείας - Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. 14005/2020 της 22/22.4.2020 «Τροποποίηση
της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 939), όπως αυτή
παρατάθηκε με την με αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια απόφαση» (Β΄
1545).
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----------.----------

67.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αριθμ. 927/1 της 14/20.3.2020
«Λήψη επειγόντων μέτρων λειτουργίας της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εφαρμογής της από
11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 939)
Έχοντας υπόψη :
α. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως ισχύει, ιδίως άρθρα 6 και 11.
β. Tο ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α΄), όπως ισχύει.
γ. Tην από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄
55/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
δ. Την από 25ης Φεβρουαρίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
(ΦΕΚ Α΄ 42/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού».
ε. Τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄/7138), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις».
στ. Τον ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄/126), «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».
ζ. Την από 12ης Μαρτίου 2020 υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με τίτλο «Ώρες προσέλευσης
κοινού».
η. Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/22088 -3/11/2011 του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διευκρινίσεις για
την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας».
θ. Την τήρηση της αρχής της προφύλαξης και της αρχής της αναλογικότητας,
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην
ΕΕΤΤ ή των μελών της εν στενή εννοία οικογενείας αυτών.
ι. Την ανάγκη λήψεως από την ΕΕΤΤ επειγόντων μέτρων για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό.
ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤΤ ούτε σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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Επειδή:
1. Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, τα δε μέλη αυτής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας.
2. Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42) με θέμα,
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».
3. Περαιτέρω, με την από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του». Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 5, παρ. 7, της εν λόγω ΠΝΠ
ορίζονται και τα εξής:
«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι
δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και
κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.»
4. Επιπλέον, σχετική είναι και η αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/9-3-2020 εγκύκλιος του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας» (ΑΔΑ:
Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η).
5. Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ),
https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για τον ιό
και οδηγίες προς τους πολίτες και από τον φορέα αυτό παρέχεται εξειδικευμένη
πληροφόρηση για περιπτώσεις πιθανής επαφής με ύποπτο κρούσμα καθώς και για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.
6. Στην από 12ης Μαρτίου 2020 υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την
προστασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με τίτλο «Ώρες προσέλευσης
κοινού», προβλέπονται τα εξής:
«8. Ώρες προσέλευσης κοινού
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της ΠΝΠ προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών
εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Ειδικά σε περίπτωση κατ΄ επείγουσας ανάγκης περιορισμού των ωρών εισόδου του
κοινού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή καθολικής έκτακτης απαγόρευσης εισόδου
του κοινού για συγκεκριμένο διάστημα είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου
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αιτήματος του οικείου φορέα η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 σε συνδυασμό
με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο (AΔA:
45BZX-P2Λ).
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και
με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζεται
αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω απόφαση και προκειμένου
να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και
αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία
της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής
ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η υπηρεσία
για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών. Εξυπακούεται ότι μετά το
πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση
προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού. Εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη του ως
άνω μέτρου, το κοινό που εισέρχεται στις υπηρεσίες θα πρέπει να περιορίζεται κατά
την κρίση της οικείας υπηρεσίας (π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να
εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών) με σαφείς οδηγίες που θα δοθούν από
την αρμόδια υπηρεσία κάθε φορέα στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την
υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου/γραμματείας αλλά και εν γένει
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την
αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να
γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία».
7. Η ΕΕΤΤ δέχεται το κοινό καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά,
λόγω της αναγκαίας λήψεως επειγόντων μέτρων προστασίας του κοινού και των
εργαζομένων της και λόγω προγραμματισμένης απολύμανσης των εγκαταστάσεών της
την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16-3-2020, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την από 25-2-2020 ΠΝΠ
απαγορεύοντας την είσοδο στο κοινό και τους εργαζομένους αυτής την προσεχή
Δευτέρα 6-3-2020, στους δε εργαζομένους αυτής και την Κυριακή 15-3-2020,
αποφασίζει:
1. Αναστέλλει τη λειτουργία της ΕΕΤΤ την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου
2020, λόγω προγραμματισμένης απολύμανσης των γραφειακών χώρων αυτής, στα
πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
2. Απαγορεύει την είσοδο στους γραφειακούς χώρους αυτής επί της Λεωφόρου
Κηφισίας 60, Μαρούσι, στους ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ ορόφους:
1. στους εργαζομένους της ΕΕΤΤ, την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
και
2. στους πολίτες, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
3. Ορίζει ότι από την Τρίτη 17-3-2020 και για τις προσεχείς εργάσιμες μέρες
περιορίζονται οι ώρες προσέλευσης του κοινού κατά 50% καθημερινά, και να
επιτρέπεται από ώρας 9ης έως και ώρας 12ης λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης
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προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην ΕΕΤΤ ή των μελών της εν στενή
εννοία οικογενείας αυτών. Το μέτρο αυτό ισχύει μέχρις εκδόσεως απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών περί πλήρους απαγορεύσεως της προσέλευσης του κοινού
στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ.
4. Ορίζει ότι, όσον αφορά την Υπηρεσία πρωτοκόλλου/γραμματείας της ΕΕΤΤ αλλά
και εν γένει για την εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την
αποφυγή συγχρωτισμού, συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται, από τη
Δευτέρα 16 Μαρτίου και εφεξής, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να
κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ και την ιστοσελίδα του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμεσα, από της εκδόσεώς της.
----------.---------68. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ Αριθμ. 22 της 16/20.3.2020 «Τροποποίηση
ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, λόγω
κορωνοϊού» (Β΄ 940)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 5 παρ. 7 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020).
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό».
4. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο περί καθορισμού ωρών
εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου κοινού στις
δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011 εγκύκλιο.
5. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας
υγείας, αποφασίζει:
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στα πλαίσια λήψης
μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό των ωρών
εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου για το χρονικό διάστημα από
16/3/2020 έως και τις 10/4/2020 με δυνατότητα παράτασης, ως εξής: Το ωράριο
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εξυπηρέτησης κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου ορίζεται από ώρα 9:00
π.μ. έως 13: 00 μ.μ. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020. Η απόφαση αυτή να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και να
γνωστοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους πολίτες.
----------.---------69. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 της
20/20.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη
την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις
λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β΄ 943)
(Καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020
«Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών
αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142).
----------.----------

70. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 της 20/20.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει
προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00
έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
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δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20008/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
(Καταργήθηκε, όπως είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23450 της 7/7.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα
“Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε
τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων
αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα
από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00” (Β΄ 944)» (Β΄
1209), από το πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ. 165.)
Άρθρο δεύτερο
Με το δεύτερο εδ. της παρ. 6 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1302), κατωτ. αριθ.
165, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του δεύτερου άρθρου της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/
20.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 944) παρατείνεται έως τις 27
Απριλίου 2020 και ώρα 06:00».
1. Από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 και έως τις 21 Απριλίου 2020 και ώρα
06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους
ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να
μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία,
ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες
διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών
εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για
μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε
έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.
«ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων
ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)»
Η περ. ε) προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
- Υγείας - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25779
της 17/17.4.2020 «Τροποποίηση της Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 944)» (Β΄ 1480).
----------.----------

71. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 31927
της 21/21.3.2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους κατά τις
Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση εφημερίδων»
(Β΄ 945)
Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
3. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64).
4. Την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «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 ιδίως το άρθρο δέκατο
όγδοο αυτής.
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5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192), όπως ισχύει.
6. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού.
7. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της
ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Την υπ΄ αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης
τροφίμων παρατείνεται κατά μία (1) ώρα για τη Δευτέρα 23.3.2020 και την Τρίτη
24.3.2020 και διαμορφώνεται ως εξής:
Τη Δευτέρα 23.3.2020 και την Τρίτη 24.3.2020 τα εμπορικά καταστήματα λιανικής
πώλησης θα λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 22:00.
Άρθρο 2
Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υποχρεωτικά σε όλη την Επικράτεια για την
Κυριακή 22.3.2020 και με ωράριο 09:00 - 17:00.
Άρθρο 3
Από τη δημοσίευση της παρούσας τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης
τροφίμων, υποχρεούνται να πωλούν εφημερίδες.
Άρθρο 4
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με
νεώτερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Άρθρο 5
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Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή
προστίμου που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου εικοστού δεύτερου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
----------.----------

72. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1051 της 20/21.3.2020 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει» (Β΄ 947)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) Της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014
(179 Β΄), όπως ισχύει.
δ) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις
αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της
ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων
ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019, δεδομένων
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,
που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της
χώρας.
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: « Για το
ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων
θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 30/06/2020».
2. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρετικά για το
ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι
31/07/2020».
----------.----------

73. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟYΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 227 της 20/21.3.2020 «Καθορισμός διαδικασίας
ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε
συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο
πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή
της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β΄ 948)
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου τριακοστού της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19»,
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
3. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», όπως ισχύει,
4. του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα “Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων»
(Α΄126),
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6. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», ως ισχύει,
7. του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
ισχύει,
8. της υπ΄ αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 3008),
9. της υπ΄ αρ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
10. της υπ΄ αριθμ. 179/2020 (Β΄ 861) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας
και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 από
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς».
ΙΙ. Την κατεπείγουσα ανάγκη στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που
άπτονται της άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19.
III. Την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού αλλά και ειδικών
ομάδων και κατηγοριών πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που
πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19.
IV. Την ανάγκη άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών για την εμπέδωση μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού
COVID - 19 στο πλαίσιο της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.
«V. (α) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 72/20-3-2020, προβλεπόμενη στο άρθρο 24
παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 11.000.000€ θα
καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις
που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» στον ΑΛΕ
2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων» του Ε.Φ. 1023611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης» του προϋπολογισμού του Υπ.
Οικονομικών και (β) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39524/ 16-4-2020 προβλεπόμενη στο άρθρο
24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την οποία η πρόσθετη προκαλούμενη δαπάνη εκτιμώμενου ύψους
9.000.000€, θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες» στον ΑΛΕ 2420906001 «Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων
σχέσεων» του Ε.Φ. 1023-611-0000000 «Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης» του
προϋπολογισμού του Υπ. Οικονομικών.», αποφασίζουμε:
Το μέσα σε «» στοιχείο V. του προοιμίου αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο
1 της απ. Υφυπουργού Οικονομικών - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 337
της 24/25.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 227/2020 (Β΄ 948) κοινής
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απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
“Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης
των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την
υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και
των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”» (Β΄
1583). Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄
αρ. 227/2020 (Β΄ 948) κοινή υπουργική απόφαση. Η έναρξη ισχύος της παρούσας
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 1
Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών
1. Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Προεδρία της Κυβέρνησης, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων, αναθέτει την παροχή υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενημέρωσης, ήτοι την εκπόνηση σχεδίου για κάθε είδους εκστρατεία
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, με βάση τις εκάστοτε ομάδες και
κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται τα επί μέρους μηνύματα (γενική κοινή
γνώμη, ευπαθείς ομάδες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.),
προς το σκοπό της εμπέδωσης των μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 καθώς και κάθε συναφή υπηρεσία που απαιτείται για την
υλοποίηση εκάστης.
2. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:
Α) το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή κατά περίπτωση
οπτικοακουστικού, λεκτικού, με απεικόνιση ή μη, υλικού για τη μετάδοση ή
καταχώρηση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και ειδικότερα: τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών μηνυμάτων διάρκειας άνω του ενός (1) λεπτού, μακέτας για
εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας για αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο
(συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Β) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που θα περιλαμβάνει τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ανά κατηγορία, τον τρόπο και τη συχνότητα μετάδοσης ή καταχώρησης
σε αυτά.
Γ) τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του επικοινωνιακού προγράμματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Η παρούσα απόφαση αφορά σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά
μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία
παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος με την
προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων
καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας που φιλοξενούν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν
αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση της εκστρατείας.
4. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα
υπογραφεί με τον ανάδοχο.
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Άρθρο 2
Διαδικασία πληρωμής
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας, καλύπτονται με έκτακτη οικονομική
ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, έπειτα από σχετική βεβαίωση του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στην οποία θα περιλαμβάνεται
αναλυτική αναφορά της κατανομής της δαπάνης ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.
2. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υλοποιούν το πρόγραμμα
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την ΓΔΟΥ του ιδίου
Υπουργείου. Λοιπές δαπάνες για τους σκοπούς του άρθρου 1 θα πραγματοποιηθούν
από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Με την αποδοχή από τα αντίστοιχα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της πρότασης
μετάδοσης ή καταχώρησης, καταβάλλεται σε αυτά άμεσα προκαταβολή ύψους 35%
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική βεβαίωση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης. Η αποπληρωμή του υπολοίπου γίνεται κατόπιν βεβαίωσης του ανωτέρω,
στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το υπόλοιπο ανά Μέσο Μαζικής
Ενημέρωσης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει την 31.5.2020.
----------.----------

74. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1053 της
20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949)
Για νεώτερες ρυθμίσεις της παράτασης προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών επιχειρήσεων, βλ. την υ.α. Α.1072/2020
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 1157),
κατωτ. αριθ. 125, με την παρ. 6 της οποίας ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση
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δεν καταργεί την υπ΄ αριθμ. Α.1053/21.3.2020 (Β΄949) απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α.1062/26.3.2020 (Β΄ 1043).»
Με την παρ. 6 της υ.α. Α.1106/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”» (Β΄ 1823), κατωτ. αριθ. 280,
ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις αριθμ. Α.1053/21.03.2020
(Β΄ 949), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α.1062/26.03.2020 (Β΄ 1043)
απόφαση, και αριθμ. Α.1072/02.04.2020 (Β΄ 1157), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Α.1083/13.04.2020 (Β΄ 1387) απόφαση, αποφάσεις.».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 καιτης ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
277

12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων- Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 /13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού –
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915/Β΄/17.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/3011-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς
και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
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θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ
27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο
συνημμένο πίνακα «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020», που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την
30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα,
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, με την παρ. 1
της υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του
συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043),
κατωτ. αριθ. 93.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει
αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις
δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής
ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β)
τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας,
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
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ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας)
Ο πίνακας τροποποιήθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, από τον συνημμένο
πίνακα στην υ.α. 1062/2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και
του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄
1043), κατωτ. αριθ. 93.
----------.----------

75. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1054 της
20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950)
Για νεώτερες ρυθμίσεις της παράτασης προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. επιχειρήσεων, βλ.
την υ.α. Α.1073/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1
της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Β΄ 1158), κατωτ. αριθ. 126, με την παρ. 6 της οποίας ορίστηκε ότι:
«Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ΄ αριθμ. Α.1054/21.03.2020 (Β΄950)
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α.1063/26.03.2020 (Β΄1043).»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
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7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β΄) «Σύσταση
Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄859/14.3.2020) κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ σεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 857/14.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων- Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄855/13.3.2020) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων,
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833Β΄/12.3.2020) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
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Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ.
39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων», καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 21. Το γεγονός ότι από την απόφαση
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και
την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα «ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/3/2020», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε, με ισχύ από 21.3.2020, στην παρ. 1, μετά τη λέξη
πίνακα, με την παρ. 1 της υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ
950Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
επιχειρήσεων» (Β΄ 1043), κατωτ. αριθ. 94.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς
καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
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3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει
αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι
επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η
αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις,
βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β)
τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας,
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επι- χορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας)
Ο πίνακας τροποποιήθηκε, με έναρξη ισχύος από 21.3.2020, από τον συνημμένο
πίνακα στην υ.α. 1063/2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του
συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043),
κατωτ. αριθ. 94.
----------.----------

76. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015 της 21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄
951)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 4 αυτού,
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β. της παρ. 3 του ένατου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. της υπ΄ αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100),
ια. της υπ΄ αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη»
(Β΄ 3058).
2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπ΄ αριθμ. Β1α,Β2α/οικ.19964/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και
31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 και προς περιορισμό
του κινδύνου διασποράς του, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών με ΚΑΔ 71201400.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη
γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και
λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο
τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο δεύτερο
Ως αρμόδια Υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της
παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού
αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
----------.----------

77. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ.
15/256/9191 της 21/21.3.2020 «Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία
«Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων» (Laboratory of
Molecular Diagnosis of Infectious Agents) στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του Εσωτερικού
Κανονισμού του» (Β΄ 955)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016), το οποίο αντικατέστησε
το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8.12.2014).
β) Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017), όπως ισχύουν.
γ) Των άρθρων 35 και 36 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2019), όπως ισχύουν.
2) Την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/25.2.2020).
3) Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (έκτακτη συνεδρίαση: 762/12.3.2020).
4) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (έκτακτη συνεδρίαση:
164/12.3.2020).
5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση – Αντικείμενο
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Πατρών, το Εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης
Λοιμογόνων Παραγόντων», για να καλύπτει τη ταχεία μοριακή διάγνωση λοιμογόνων
παραγόντων, με έμφαση στις νέες ιογενείς εστίες, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
των προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Εργαστήριο έχει
ως βασικό σκοπό τη ταχεία μοριακή διάγνωση λοιμογόνων παραγόντων, κυρίως ιών,
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αρχίζοντας από τον κορωνοϊό CoViD-19, το μοριακό προσδιορισμό και
ποσοτικοποίηση του ιού HIV-1, την ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HIV-1, τη
τυποποίηση του HLΑ-Β*5701 σε HIV-1+ ασθενείς, τη τυποποίηση άλλων HLA
γονιδίων σε ασθενείς με άλλες ιικές λοιμώξεις, την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική
έρευνα σε θέματα που αφορούν τη μεταγραφική ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους
αστάθεια και πως αυτά επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών – Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη δι- εξαγωγή βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στους κλάδους της μοριακής διάγνωσης, με έμφαση στη
μεταγραφικής ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους αστάθεια και πως αυτά
επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες.
3. Τη συνεργασία, κάθε μορφής, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, Φορείς, Οργανισμούς,
Ινστιτούτα, και Κέντρα ερευνών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και
της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων,
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων
επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53)
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», στον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας
Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.
Οι τομείς που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων
Παραγόντων» είναι οι εξής:
- Εξυπηρέτηση των αναγκών μοριακής διάγνωσης λοιμογόνων παραγόντων όπως
αυτές προκύπτουν στο ΠΓΝΠ και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).
- Η ταχεία μοριακή διάγνωση λοιμογόνων παραγόντων, με έμφαση στις νέες ιογενείς
εστίες, (κορωνοϊός CoViD-19, κ.ά).
- Μοριακός προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση του ιού HIV-1.
- Ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HIV-1.
- Τυποποίηση του HLΑ-Β*5701 σε HIV-1+ ασθενείς.
- Τυποποίηση άλλων HLA γονιδίων σε ασθενείς με άλλες ιικές λοιμώξεις.
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- Υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα σε θέματα μοριακής διάγνωσης με
έμφαση στη μεταγραφική ρύθμιση των ιών και τη γενομική τους αστάθεια και πως
αυτά επηρεάζονται από αντι-ιικές θεραπείες.
- Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των προγραμμάτων Προπτυχιακών
και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών.
- Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος Ιατρικής και στελεχώνεται
από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος που η
επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π), από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των
οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η
τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, το
Εργαστήριο στελεχώνεται από Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων που μετατίθενται
από το ΠΓΝΠ κατόπιν εντολής της 6ης ΥΠΕ. Επιπλέον, στο Εργαστήριο
δραστηριοποιούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με συναφή προς το Εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που στελεχώνει το Εργαστήριο
είναι αυτά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση της
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών,
διδακτόρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, καθώς και στις
διδακτικές, ερευνητικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που το Εργαστήριο
οργανώνει.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τριετή θητεία που
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
Εργαστηρίου και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω:
α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρικής, το
πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του
Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίηση τους.
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β) Εισηγείται τους υπεύθυνους των αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού
στον Τομέα.
γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο.
δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, στη
Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του Εσωτερικού Κανονισμού του
Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/Β΄/25.10.2019).
στ) Μεριμνά για:
• την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τομέα και του
Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου
• την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις
• τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
• την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από το προσωπικό του Εργαστηρίου
ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά.
Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του
Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων,
εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, επιστημονικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
3. Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων διοικείται από τον
Διευθυντή. Το έργο του Διευθυντή επικουρείται από επιτροπή (Επιστημονικό
Συμβούλιο, ΕΣ), η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή και έξι (6) μέλη ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: δύο (2) μέλη ΔΕΠ Παθολόγους Λοιμωξιολόγους, τρία (3) μέλη ΔΕΠ που δραστηριοποιούνται στις γνωστικές περιοχές
Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Φυσιολογίας και ένα (1) μέλος ΔΕΠ
που δραστηριοποι είται στη γνωστική περιοχή της Βιοπαθολογίας.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε εργαστηριακούς χώρους των κτιρίων
Προκλινικών και Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής για τη διεξαγωγή του
έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και
των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Πατρών. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο
Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
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αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη
χρησιμοποίηση οργάνων, υλικών και χώρων που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο
προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα
οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα – Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους, οι οποίοι θα
προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του π.δ. 159/1984, (ΦΕΚ
53 Α΄), τον Γενικό Κανονισμό λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής υπηρεσιών και
άλλους σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από ακαδημαϊκά ιδρύματα, Φορείς,
Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Κέντρα ερευνών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
Εργαστηρίου.
5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση
που προέρχεται ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το
Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν
στο σκοπό του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό
του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.
- Καταστάσεις των προς ανάλυση δειγμάτων και των αποτελεσμάτων αυτών,
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλους
σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος.
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Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών.
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή
στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις,
τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ)
και άλλων σχετικών Κανονισμών του Ιδρύματος.
Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων
Παραγόντων» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται από το
Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Διεθνής τίτλος Εργαστηρίου:
«Laboratory of Molecular Diagnosis of Infectious Agents» Συντομογραφία
Εργαστηρίου: «LAMODIA».
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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78. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 της
21/21.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής
απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών
και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343
της 10/10.4.2020 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956)
έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών έως και τις 10.5.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού,
β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄
192),
γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159),
δ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄
4),
η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141),
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θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ΄ αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
3. Την υπ΄ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
4. Την υπ΄ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄
3053).
5. Την από 20.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ. 19961 /20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην
από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών
λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή: α) των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία, β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, γ) της
λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των
αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω
δομές και δ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων.
3. Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες
και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και γ) η
λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.
4. Ως προς τους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, που κατά τη δημοσίευση της
παρούσας διαμένουν σε εστίες της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, η προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 25.3.2020 και διαρκεί έως και τις
10.4.2020.
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Άρθρο Δεύτερο
Την προσωρινή απαγόρευση όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός
και εκτός Ελλάδος από τις 21.3.2020 έως και τις 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο Τρίτο
Την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και
10.4.2020, όλων των μετακινήσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
σπουδαστών και φοιτητών, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, και των επισκέψεων μαθητών, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. H
απαγόρευση μετακινήσεων του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει όσους εκ των
ανωτέρω ανήκουν σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές της ημεδαπής, οι οποίοι
βρίσκονται εκτός Ελλάδος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή
συνεργασιών και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επιστροφή των
τελευταίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις και τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο Τέταρτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, των ελληνόγλωσσων
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης του εξωτερικού εποπτείας του ελληνικού Δημοσίου (ήτοι σχολικές
μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υπό την
εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου ή με δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του
ελληνικού Δημοσίου), με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στο πρώτο, δεύτερο
και τρίτο άρθρο της παρούσας. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης
Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, για
το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, των υπολοίπων εκπαιδευτικών μορφών οργάνωσης
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Παράλληλα, απαγορεύονται για το
χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, όλες οι μετακινήσεις των
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Οι
απουσίες των μαθητών σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού COVID19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται, εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση
του Σχολείου σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου όπου ευρίσκονται.
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Το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους
αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του ειδικού
επιμισθίου εξωτερικού, ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με την
ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στην
περιοχή τοποθέτησής τους και στη διάθεση του οικείου Συντονιστικού Γραφείου.
Άρθρο Πέμπτο
Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύουν:
α) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/6.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος» (Β΄ 724),
β) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15956/8.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020» (Β΄ 727),
γ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15958/8.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως και
23.3.2020» (Β΄ 728),
δ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16398/9.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους σχολείων, για το χρονικό διάστημα από 10.3.2020 έως και
24.3.2020» (Β΄ 731),
ε) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε
τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020» (Β΄ 783),
στ) η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150/2020/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και
επισκέψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β΄ 855).
----------.----------
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79. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030 της 21/22.3.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 έως και 21.04.2020» (Β΄
985)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768 της 16/17.4.2020
«Παράταση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου
έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1472) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985) έως και τις 10.5.2020.»
Για τη διατήρηση σε ισχύ της άνω υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768/2020, βλ. το άρθρο
δεύτερο της υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26340 της 22/22.4.2020 «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη Δομή
Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα από 22.4.2020 έως
και 5.5.2020» (Β΄ 1548), κατωτ. αριθ. 216.
Επίσης για τη διατήρηση σε ισχύ της άνω υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ.25768/2020, βλ. το
άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1Α/ΓΠ.οικ. 26792/2020 «Λήψη μέτρων κατά της
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 24.4.2020
έως και 7.5.2020» (Β΄ 1584), κατωτ. αριθ. 220.
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.29105 της 9/9.5.2020 «Παράταση
της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις
21.5.2020» (Β΄ 1771), ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως έχει ήδη παραταθεί με την
Δ1α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση της
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και 10.5.2020» (Β΄ 1472), έως
και τις 21.5.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689 της 21/21.5.2020
«Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής
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απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και
Ασύλου έως και τις 7.6.2020» (Β΄ 1972) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472) όμοια απόφαση έως τις 10.5.2020 και
παρατάθηκε ξανά με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29105/9.5.2020 (Β΄ 1771) όμοια
απόφαση έως τις 21.5.2020, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις
7.6.2020.»
Για τη διατήρηση σε ισχύ της παρούσας απ., όπως κατά τα ανωτέρω παρατάθηκε
η ισχύς της, βλ. το άρθρο δεύτερο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32363 της 25/26.5.2020
«Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού
COVID-19 στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Κρανιδίου για το χρονικό διάστημα
από 25.5.2020 έως και 8.6.2020» (Β΄ 2019), κατωτ. αριθ. 329.
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Υγείας Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35115 της 5/5.6.2020 «Παράταση
ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β΄ 985) κοινής απόφασης των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και
τις 21.6.2020» (Β΄ 2191), ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης
και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ ΓΠ.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472) όμοια απόφαση έως τις 10.5.2020, με την
υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29105/9.5.2020 (Β΄ 1771) όμοια απόφαση έως τις 21.5.2020
και, εκ νέου, με την υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31689/21.5.2020 (Β΄ 1972) όμοια
απόφαση έως τις 7.6.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 21.6.2020.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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 ιδίως της παρ. 5 αυτού,
β) του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού COVID19» (Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού,
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
296

Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L
180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.06.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄
91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄
149),
ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ια) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, προκειμένου
να προληφθεί η εμφάνιση και η διασπορά κρουσμάτων COVID-19 σε περιοχές υψηλού
συγχρωτισμού και συνάθροισης, όπως είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Την από 20.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την αριθμ. Β1α, Β2α/οικ. 20022/21.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 21.03.2020 έως και τις
21.04.2020 των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου
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που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της.
2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε
εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για
την κάλυψη των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου
είναι δυνατή η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να
προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο. Σε περιπτώσεις που δεν
διατίθενται μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως εκατό (100) ατόμων την ώρα,
σε ομάδες μικρότερες των δέκα (10) ατόμων. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων
πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κέντρων Υποδοχής
και Ταυτοποίησης οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες τρίτων χωρών που
διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω γραπτών και ακουστικών
(μεγαφωνικά) μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και όλους τους
δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής, για τους λόγους εφαρμογής
του ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του.
Κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τμήματα των διεθνών
οργανισμών, είναι δυνατή η έκδοση ονομαστικής λίστας προσωπικού των διεθνών
οργανισμών, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει το
δικαίωμα εισόδου στα ΚΥΤ. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, επισκέψεις ή
δραστηριότητες που δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επωφελούμενων και απαιτούν μετακίνηση εντός
της περιμέτρου του περιορισμού επιτρέπονται κατόπιν άδειας της Διοίκησης του ΚΥΤ.
4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένοντες στα ΚΥΤ, πρόσβαση
δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης του ΚΥΤ και σε ειδικό χώρο, όπου αυτό είναι
εφικτό. Οι εργαζόμενοι εντός του ΚΥΤ καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες
προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας της υγείας τους, όπως αυτά
αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Εντός της περιμέτρου των ΚΥΤ αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι
οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους
εργαζόμενους των ΚΥΤ.
6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας
και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων,
διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο υπηκόων
τρίτων χωρών και ανιθαγενών που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένα μέσα
(όπως πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία) για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
8. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, τις
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τους αντίστοιχους Δήμους Μυτιλήνης,
Χίου, Αν. Σάμου, Κω και Λέρου καθώς και προς τις διοικήσεις των κατά τόπους ΚΥΤ
(Μόριας, Βιάλ, Σάμου, Κω και Λέρου) προς υλοποίηση των σχετικών ενεργειών της.
----------.---------298

80. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 της 22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας –
Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 της 4/4.4.2020 «Παράταση ισχύος της
κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986),
όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1040)» (Β΄ 1168) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 απόφασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄
αρ. 20797/26.03.2020 απόφαση των ιδίων υπουργών με τίτλο «Συμπλήρωση της
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"» (Β΄ 1040),
παρατείνεται μέχρι και τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26794 της 25/25.4.2020 «Παράταση ισχύος του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1585),
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως
α) συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών «Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 986)» (Β΄ 1040), β) παρατάθηκε με την υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση
ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄
936), όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 20797/ 26.3.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1040)» (Β΄ 1168) και γ) τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ.
24112/9.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Τροποποίηση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272), παρατείνεται έως και τις 4.5.2020 και ώρα
06:00.»
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
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2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «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).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α΄ 161).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την από 22.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20034/22.03.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Περιορισμός κυκλοφορίας
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25771 της 17/17.4.2020 «Κυρώσεις σε
περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020 (Β΄ 1477) ορίστηκε ότι: «Ειδικώς για το
χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00 έως
και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που
παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται
με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει: α) στον οδηγό του οχήματος διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο
επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε
παράβαση, καθώς και β) το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας
κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
όπως ισχύει. Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της περ. (ε)
της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς
να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου της υπ΄ αρ.
300

20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.»
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,
περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια. Ο περιορισμός
ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα
06:00. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς,
Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς,
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην
άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις
ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων
φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους. «Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό
κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων
τους.»
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της
9/9.4.2020 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986)
ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272).
2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την
εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα
για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
«(α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, υπό την
προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή
προς όμορη περιφέρεια αυτής.»
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της 9/9.4.2020
«Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) ως προς
τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272).
β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου
δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή.
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ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή
μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά
δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της
αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
«θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή
τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον
καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης
και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.
ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού,
εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.
ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται
εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη».
Οι περ. θ, ι και ια προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απόφασης
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ. 20797 της
26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040)
3. Για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 2 θα πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. «Για τις περ. (α) και (ι) της παρ.
2, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του
πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται, με προσωπική
ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από
το νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή
αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας
και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και
αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής
απασχόλησης (Βεβαίωση τύπου Α)». Για τις περιπτώσεις (β) έως και (ζ) της παρ. 2, η
βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και
τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα
forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό
τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. «Σε
περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία και επιτρέπεται από την παρούσα η
μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο
βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α΄ και Βεβαίωση τύπου Β΄)». Οι βεβαιώσεις της
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παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής
δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περίπτωση (η)
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον
ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikiaseidikis-hrisis, ή αντίγραφο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. «Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. (ια) της
παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρονται
ο τόπος, η ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες».
Τα μέσα σε «» εδ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου
της απόφασης Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ.
20797 της 26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020
κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040). Το δε μέσα σε «» τελευταίο εδ.
προστέθηκε με την παρ. 3 ιδίου άνω άρθρου μόνου.
Το μέσα σε «» πέμπτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 1
της απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112
της 9/9.4.2020 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄
986) ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272).
4. Για τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε
παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.
«5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη
διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των
εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για
τους λόγους της παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.
Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου: α) οχήματα στα οποία
επιβαίνουν, πλην του οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ οίκον
παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη, β) όσοι μετακινούνται κατ΄
εφαρμογή της περ. (η) της παρ. 2. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα που
μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη
μετακίνησή του. Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών οχημάτων που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη
βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η
διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ΄ ανώτατο όριο του
πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών».
Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου μόνου της απόφασης
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών αριθμ. 20797 της
26/26.3.2020 «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986)» (Β΄ 1040).
6. Επιχειρήσεις και φορείς λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή
της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
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«7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή
ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 τουν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή
πράξη των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε
παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ειδικώς στις
περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά
παράβαση των διατάξεων της παρούσας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου
ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση
επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης
της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για εξήντα (60)
ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
όπως ισχύει».
Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη - Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. 24112 της 9/9.4.2020 «Τροποποίηση
της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986) ως προς τον
προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1272).
Άρθρο δεύτερο
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων,
τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά
το χρονικό διάστημα περιορισμού της κυκλοφορίας
1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι
πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ΄ όλο το διάστημα του
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών, υπό την
επιφύλαξη των κατ΄ εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων της παρ. 2 του άρθρου πρώτου.
Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας
αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση
ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.
2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της
οικείας δημοτικής αρχής, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.
3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ΄ οίκον παράδοση
του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους
προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή
δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της
παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.
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81. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 της
22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και
30.4.2020» (Β΄ 987)
Για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων κατ΄ εξαίρεση της επιβολής
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την παρούσα, βλ. την υ.α.
5052/2020 (Β΄ 1018), κατωτ. αριθ. 87.
Για τη συνέχιση της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με την παρούσα και για τον
καθορισμό ειδικών όρων λειτουργίας τους, βλ. την υ.α. 5248/2020 (Β΄ 1073),
κατωτ. αριθ. 99.
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530 της 29/30.4.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών (Β΄ 987) έως και τις 31.5.2020» (Β΄ 1633) ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της
με υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.»
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 33462 της 30/30.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/ 22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020» (Β΄ 2081) ορίστηκε ότι:
«1. Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς
λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020
ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987), παρατείνεται εκ νέου
από τη λήξη της έως και τις 15.6.2020, συμπεριλαμβανομένων και των «ξενώνων
φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels). 2. Από την απαγόρευση λειτουργίας της παρ. 1
εξαιρούνται τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
(κάμπινγκ)».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
β. της παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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),
γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),
δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 168),
στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 19963/20.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και
ώρα 23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς
λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), κατά τα αναφερόμενα
στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Ως προς τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 στα οποία, κατά τη δημοσίευση της
παρούσας, διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της
συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
τίθεται σε ισχύ στις 26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 και ώρα
12:00.
3. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1)
τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα. Ειδικώς στις περιφερειακές
ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών
(3) τουριστικών καταλυμάτων.
4. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση της παρ. 1 τουριστικά
καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη
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στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β)
πάσης φύσε- ως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, (γ) προσωπικού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω
φυσικών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, (στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι.
και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών
ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των
Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία
στην ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε
σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε
τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Από την απαγόρευση της παρ. 1
εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων
είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης
λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
5. Τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται,
εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του
εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
68). Με την ίδια απόφαση δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των
ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων.
6. Εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται
σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την
παρουσία κοινού.
----------.----------

82. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 20040 της
22/22.3.2020 «Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της
παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται
μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020». (Β΄ 988)
(Καταργήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου μόνου της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451/2020
«Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών
αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1210), κατωτ. αριθ. 142).
----------.----------
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83. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042 της
22/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την
Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 989)
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341 της 15/14.5.2020
«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄
1849), ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της η ισχύς της με αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου
του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989), όπως αυτή
είχε παραταθεί με την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25139/14.4.2020 όμοια κοινή
απόφαση (Β΄ 1420), έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25139 της 14/15.4.2020
«Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β΄ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄
1420) ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η ισχύς της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/
22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα
15.00.».
Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Υγείας - Υποδομών και Μεταφορών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33471 της
31/31.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/ 22.3.2020 (Β΄
989) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00» (Β΄
2091), ορίστηκε ότι: Παρατείνεται, εκ νέου από τη λήξη της, η ισχύς της υπ΄ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20042/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 989), όπως αυτή
είχε παραταθεί με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 25139/14.4.2020 όμοια απόφαση (Β'
1420) και την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341/14.5.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1849),
έως και τις 15.6.2020 και ώρα 15.00
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1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περ. δ΄ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 αυτού,
β) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
γ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151),
δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 (Β΄916) κοινής υπουργικής απόφασης
περί απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών.
2. Την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της κατ΄ αναλογία προοδευτικής
αύξησης, κατά τις τελευταίες μέρες, των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στην
Τουρκία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
4. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20038/22.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων
από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα
αυτή, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από
την Τουρκία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, για το
χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00,
σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την
κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
β) Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) Τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων
από το Ηνωμένο Βασίλειο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια,
για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 15.4.2020 και ώρα
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15:00, σύμφωνα με την από 22.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο δεύτερο
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται από τις χώρες του πρώτου
άρθρου και εξαιρούνται ή δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας, είναι
δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος
επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
----------.----------

84. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 12997/231 της 23/23.3.2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993)
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),
2. τις υποπαραγράφους Γ, Δ και Ε της παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου της από 20-32020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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),
3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
ισχύουν,
4. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
5. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ),
6. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
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εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
7. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύουν,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
12. την υπ΄ αριθμ. οικ. 12998/232/23-3-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19»,
13. την υπ΄ αριθμ. οικ. 12678/733/18-3-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
14. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών,
των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα αναστέλλεται κατόπιν εντολής δημόσιας
αρχής, καθώς και αυτών που πλήττονται σημαντικά, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
15. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία
Τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία:
α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η
σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία
εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ.
α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει
των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,
β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020
έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή
αποχώρηση από τους ίδιους.
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Άρθρο 2
Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με τίτλο
«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος
κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού
σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 3
Διασφάλιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται με την παρούσα, λαμβάνονται όλα τα
απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Άρθρο 4
Ομάδα Διαχείρισης
1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί Ομάδα
Κεντρικής Διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού
στήριξης των εργαζομένων. Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης αποτελείται από επτά (7)
μέλη, ως εξής:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως συντονιστή της ομάδας,
β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
γ) τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
δ) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία,
ε) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία,
στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
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ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές τους.
2. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.
«Άρθρο 5
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε
ειδικές κατηγορίες
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται σε μία
εκ των προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών στην με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22- 4-2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1547) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄75), ως το συνημμένο Παράρτημα Ι, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων
ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-42020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει», στην ειδική πλατφόρμα
του
ειδικού
μηχανισμού
στήριξης
των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr).».
(Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών,
οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως
αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει».)
Το άρθρο 5 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι προστέθηκαν με την απ. Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων 17045/319 της 30.4./4.5.2020 «Τροποποίηση της
αριθμ. 12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 993)» (Β΄ 1694)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση
Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η
επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε
οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού:»
(Ακολουθεί Πίνακας)
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85. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ. 13031/Δ1.4551 της 23/23/3.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός
όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ.
-την υ.α. 13272/Δ1.4607/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄
3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1131), κατωτ.
αριθ. 122,
-την υ.α. 13564/Δ1.4770/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-92019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 1161),
κατωτ. αριθ. 130.
-την υ.α. 17239/Δ1.5936/2020 «Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β΄ 1695), κατωτ. αριθ. 244.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 και το άρθρο 11 υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ.
2Ε της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «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».
2. Το άρθρο 13 παρ. 1, 2, 4 της Π.Ν.Π. Α΄ 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
3. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ και παρ. 3 περ. α και περ. στ΄ της Π.Ν.Π. Α΄55/
11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
4. Την με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
5. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής τον
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
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6. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
7. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο. Τ. Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές
Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως την παρ. 2.
8. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από
το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
9. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
των ΚΤ.Ε.Λ. Α.Ε. και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).
10. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (Α΄ 121).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων »(Α΄ 123).
14. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθ.
5 και 7 του α.ν. 547/1937 (Α΄ 98), άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄ 35), άρθ. 3 του
β.δ. 14-8/8-1950 (Α΄ 202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθ. 18 του π.δ. 84/1932 (Α΄ 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις αριθμ. 6958/13-2-1960
(Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄ 350), 39431/6-6-1961 (Β΄ 234) και 65982/13-1-1966
(Β΄ 600) υπουργικές αποφάσεις.
16. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα
8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και
παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
17. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς
εργασίας» (Α΄ 299).
18. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
19. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
20. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων
Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις»
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(Α΄ 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
21. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και τον Κανονισμό
ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016, σελ.1-88).
22. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
23. Την παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
24. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
25. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
26. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄
138).
27. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
28. Το άρθ. 31, την παρ.1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
29. Τις υποπαραγράφους ΙΑ. 11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).
30. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
31. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
32. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.32 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ.
1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
33. Την οικ. 51524/1262/7-11-2019 (4173/Β΄/14-11-2019) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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34. Την αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί
καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις αριθμ. 989/1.9.1980 (Β΄ 905) και αριθμ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας.
35. Την με αριθμ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
36. Την με αριθμ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
37. Την με αριθμ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 453).
38. Την με αριθμ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄
307).
39. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου
Μάθησης, Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών
σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
40. Την με αριθμ. 139931/Κ 1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
41. Την με αριθμ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/
11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
42. την με αριθμ. K1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και
ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(Σ.Ε.Κ)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. K1/85151/2019 όμοιά της
(Β΄ 2117).
43. Την με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση
«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/63-2019 όμοια της (Β΄ 866).
44. Τη με αριθμ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς
του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε
συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
45. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010(Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
46. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και
2007, με την οποία η χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία – Πλαίσιο για
την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
47. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
48. Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση (3520/Β΄/19-9-2019)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
49. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», με την οποία
ανεστάλη κατ΄ ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων του Π.Σ. Εργάνη: Ε4
Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής
απασχόλησης, Ε12-ε-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί
εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
50. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες,
των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
51. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 52. Την υποχρέωση λήψης
των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της
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προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες
που θεσπίζονται.
53. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ 1.14795/7-10-2019 (3751/Β΄/10-10-2019)
υπουργική απόφαση, με την αριθμ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (4293/Β΄/27-112019) υπουργική απόφαση και την αριθμ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (854/Β΄/13-32020), ως εξής:
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παράγραφος 14.12,
ως εξής: «14.12 Σε εφαρμογή α)της Π.Ν.Π. Α΄64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
με την παρ. 1 του άρθρου 13 της οποίας θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων
η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, και
β) της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «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», στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται μείωση
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σε μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και στην περίπτωση α της υποπαρ.
2Α της οποίας προβλέπεται ότι, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του
κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του
συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές
ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται:
Ι. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες α) των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική
δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή β) που βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του
κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων
εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, υποχρεούνται:
-στην περίπτωση α) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αριθμ.
12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19».
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i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από
δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν
κάθε φορά,
ii) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική
μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει
ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,
iii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
iv) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από
1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του
εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
-στη δε περίπτωση β) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αριθμ.
12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19».
i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
ii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
iii) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από
1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του
εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
- Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται
όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία
υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
II. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους
εργαζομένους τους, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 υπουργική
απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με τα ακόλουθα έντυπα το παράρτημα της αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
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Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:
Προστίθεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων η
επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
(Ακολουθούν Πίνακες)
Άρθρο τρίτο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄3751/10-10-2019)
υπουργική απόφαση, την αριθμ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (4293/Β΄/27-11-2019)
υπουργική απόφαση και την αριθμ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (854/Β΄/13-3-2020).
----------.---------86. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 2513/2/12-α της 22/24.3.2020 «Παράταση χρόνου ανανέωσης
αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β΄ 997)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που
κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Τις διατάξεις π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 4).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 80/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται
δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρατείνεται για το έτος 2020 η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 5 της αριθμ. 2513/2/218-ιδ/29.07.2011 απόφασης (Β΄ 1917), για την
ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 30.06.2020.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------87. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 5052 της 24/24.3.2020
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «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),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4
αυτού,
γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
ε. του π.δ. 127/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού” (Α΄ 157),
στ. του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 121).
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2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς,
και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του
Υπουργείου Τουρισμού
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).
3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την
ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους
ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης
Περιφερειακής Ενότητας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα
του άρθρου 2, κατ΄ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που
επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987).
«2. Η λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα της
ελληνικής επικρατείας διαρκεί έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12:00».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού
Αριθμ. 6639 της 29/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5052/24.3.2020
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι
(Β΄ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση
(Β΄ 1295)» (Β΄ 1635). Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά
ισχύει ως έχει η με αριθμό 5052/ 24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1295).»
3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και
υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ΄ εξαίρεσης λειτουργίας δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από
15.1.2020 έως και 30.1.2020.
4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον
έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ΄ ύλην αρχής.
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο
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σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987).
Άρθρο 2
Πίνακας
(Ακολουθεί Πίνακας που αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της απ. Υπουργού
Τουρισμού Αριθμ. 5890 της 10/10.4.2020 «Τροποποίηση της αριθμ.
5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Λειτουργία
τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)”» (Β΄ 1295). Με τη δε παρ. 2
ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει, η με αριθμό 5052/
24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Λειτουργία τουριστικών
καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)”»)
Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.
Με την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δευτέρου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), κατωτ. αριθ. 167, ορίστηκε ότι: «Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται
έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς
λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ΄ αρ.
5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018). Με όμοια
απόφαση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, καθορίζονται οι
ειδικότεροι όροι υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
το ποσοστό με το οποίο πολλαπλασιάζεται η προκύπτουσα διαφορά του κύκλου
εργασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.» Με την δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι: «Το ποσό της κατά
την παρ. 1 οικονομικής ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο
κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
που επιβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897). Το ποσό της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα
ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και
Απριλίου 2020.»
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------88. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 20319
της 24/24.3.2020 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και
άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1022)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως
ισχύει σήμερα.
2. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), η οποία παρέμεινε
σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
5. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄42).
6. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄
64).
7. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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).
8. Την αριθμ. οικ.105/23-3-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις
24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω διάστημα
δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.
Άρθρο 2
Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία
αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με
εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
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Με την απ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. οικ. 280 της
31.3/8.4.2020 «Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» (Β΄ 1212) ορίστηκε ότι:
«Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απόφασης, εξαιρείται η
διακήρυξη 01/2020 που αφορά στην κατασκευή και προμήθεια κρατικών
μεταλλικών πινακίδων Επιβατηγών οχημάτων (Ι. Χ.), Μοτοσυκλετών,
Ρυμουλκούμενων, Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με
μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς, Νομικών Προσώπων,
Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, Κατηγορίας Ο, Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.Ε), Ε.Δ.Χ. Οχημάτων, Διπλής Σειράς, Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ-IX) με
εκτιμώμενη αξία 1.799.940,60€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.»
Με την απ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αριθμ. οικ. 343 της
23.4/11.5.2020 «Εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 2 της 20319/24-3-2020
(Β΄ 1022) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» (Β΄ 1784),
ορίστηκε ότι: "Εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 20319/24-32020 απόφασης η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής εξειδικευμένου
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τη συσταθείσα με την κοινή
υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/95823/3190/21-10-2019
Διυπουργική Επιτροπή για την «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική
επικράτεια».

Άρθρο 3
Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις
30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και
εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016,
4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των
υποψηφίων/αναδόχων, είτε υπέρ της Aναθέτουσας/Προϊσταμένης/Εποπτεύουσας
Αρχής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 243-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.
Άρθρο 4
Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά
την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό
πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.),
περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της
Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και
ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020.
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89. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 32859
της 24/24.3.2020 «Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26-03-2020 έως και
25-04-2020» (Β΄ 1023)
Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού (Α΄ 42).
2. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(Α΄ 55).
3. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64).
4. Την από 20- 03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «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 ιδίως το άρθρο
δέκατο όγδοο αυτής.
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),όπως ισχύει.
6. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού.
7. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της
ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης.
8. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου,
Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄
118).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ΄αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης
τροφίμων από την Πέμπτη 26/03/2020 έως και 25/04/2020 διαμορφώνεται ως εξής:
A. Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00.
B. Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.
Άρθρο 2
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με
νεώτερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Άρθρο 3
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας.
Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή
προστίμου που προβλέπονται στην παράγραφο πρώτη του άρθρου εικοστού δεύτερου
της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
----------.---------90. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. οικ. 19880 της
18/26.3.2020 «Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 την
27.03.2020» (Β΄ 1034)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),
β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),
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ε) της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων του
Δημοσίου με τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) που προέρχονται από το τέως Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., των οποίων
οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2020 θα καταβάλλονταν την ίδια ημερομηνία
(30.03.2020).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Απριλίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 30ης
Μαρτίου 2020, την 27η του ίδιου μηνός.
----------.----------

91. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 40824/Ζ1 της 26/26.3.2020 «Προσωρινή στέγαση
φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην
Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι
στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν
δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» (Β΄ 1041)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 αυτού.
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄ 3009).
6. Την αριθμ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051.
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 12 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ιδίως της περίπτ.
γ΄ της παρ. 1 και της περίπτ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως η
τελευταία περίπτωση αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4559/2018 (Α΄
142).
8. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄
129).
9. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 υπουργική απόφαση με θέμα
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου
και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός
και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων
μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και
10.4.2020» (Β΄ 956).
10. Την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 υπουργική απόφαση με θέμα:
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ
(312.124,00€), σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/145/40774/B1/26.3.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Αναθέτουμε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τη
μέριμνα για την προσωρινή στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών
επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών
προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην
ημεδαπή, για όσο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η προσωρινή λειτουργία των
φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των ξενοδοχειακών
μονάδων που τυχόν μίσθωνε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη στέγαση αυτών.
----------.----------
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92. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1061 της
24/26.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με
την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1043)
Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1105/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και
ισχύει» (Β΄ 1821), κατωτ. αριθ. 278 ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν
καταργεί την υπ΄ αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄1043) απόφαση και την υπ΄ αριθμ.
Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α.
1085/13.04.2020 (Β΄1388) απόφαση».
Με την παρ. 5 της υ.α. Α.1108/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και
ισχύει» (Β΄ 1822), κατωτ. αριθ. 279, ορίστηκε ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν
καταργεί την υπ' αριθμ. Α.1061/26.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση και την υπ' αριθμ.
Α. 1075/02.04.2020 (Β΄ 1160), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Α.
1086/13.04.2020 (Β΄ 1388) απόφαση».
Για την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις,
εκδόθηκε η υ.α. Α.1074 της 2/3.4.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, με την οποία λαμβάνονται 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» (Β΄ 1159), κατωτ. αριθ. 127, με το
τελευταίο εδ. της παρ. 4 της οποίας ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή δεν καταργεί
την αριθμ. Α.1061/21.03.2020 (Β΄ 1043) απόφαση.»
Για την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών
εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις εκδόθηκε η υ.α. Α.1075/2020
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται
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»
(Β΄ 1160), κατωτ. αριθ. 128, με το τελευταίο εδ. της παρ. 4 της οποίας ορίστηκε
ότι: «Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την αριθμ. Α.1061/21.03.2020 (Β΄ 1043)
απόφαση.»
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020
(ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «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».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργούμ«Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
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«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-112017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς
και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-12020).
19. Την 12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19.
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20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» μετά την τροποποίησή του με τις
διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού
περιεχομένου «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».
21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την
30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους
αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 καθώς και των
μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης
της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής
του μέτρου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από
20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 68). Από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64). Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες
ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι μισθωτοί που
εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα α)
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν.
4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του
κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την
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εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Β΄ του αμέσως
παραπάνω νόμου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν
από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29.3
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02
άλλων)

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και

01.49.3
Παραγωγή
ακατέργαστων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

γουνοδερμάτων

και

διάφορων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)
03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

10.39.23
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος,
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα
10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια
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11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη,
εκτός από τα ενδύματα
13.96
ειδών

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.29
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό
και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21
Κατασκευή
κυματοειδούς
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

χαρτιού

και

χαρτονιού

και

17.22.13
Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων
ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
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18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20.30
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51.13

Παραγωγή πυροτεχνημάτων

20.51.14
Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων
ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες

23.19.22
Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη
κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί,
για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης
27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.12

Επισκευή μηχανημάτων
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33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

35.30.2

Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους
46.11.12
και φυτών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων
γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46.11.19.26
ινών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών

46.14
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων,
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και
δερμάτινων προϊόντων
46.17.11.24
καφέ

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
τυποποιημένων ειδών διατροφής
46.17.12

που

μεσολαβούν

στην

πώληση

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και
παρασκευασμάτων καλλωπισμού
46.18.12
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών
κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και
χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και
οπτικού εξοπλισμού
46.18.19
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων
συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
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46.19
ειδών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί
περαιτέρω παρασκευή
46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων
46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

υπολογιστών,

περιφερειακού

46.52
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και εξαρτημάτων
46.64
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων
339

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση
περίπτερου (47.19.10.02)
47.24.16.08

Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

47.24.16.10

Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

47.24.16.11

Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.53
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.63
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.74
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.75
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας,
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χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά
(47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες
(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)
(47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό
εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων,
μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά
(47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία
και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και
σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου,
σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15),
Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας
(47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων
δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό
εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79).
47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
(47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.82
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99
αγορών

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
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50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.21.29.01

Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.06

Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10
εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29
Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11

Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13

Έκδοση εφημερίδων

58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
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60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90.10.02

Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν
παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)
70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών
71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19
μηχανική

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη

72.20
επιστήμες

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90
π.δ.κ.

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

77.11
οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
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77.33
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
77.40
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
78.10
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες
εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)
78.20
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού
προσωπικού (78.20.16)
78.30
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες
υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16)
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90
Άλλες
δραστηριότητες
80.30

δραστηριότητες

υπηρεσιών

κρατήσεων

και

συναφείς

Δραστηριότητες έρευνας

81.10
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες
βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης,
υποδοχής κ.λπ.)
82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99
π.δ.κ.α.

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

84.13.15
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και
την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
84.13.16

Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα

84.23

Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
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85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90
Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες
σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11)
88.10
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99
Άλλες
καταλύματος π.δ.κ.α.

δραστηριότητες

κοινωνικής

μέριμνας

χωρίς

παροχή

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03
επισκεπτών

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης

91.04
βιοτόπων

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών

92.00
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ
ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
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95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22
κήπου

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19
Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και
πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03),
Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού
αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με
συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ
μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο
για τους καταναλωτές. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού
περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική
αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της
ΓΓΕΕ.
----------.---------93. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1062 της
24/26.3.2020 «Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α΄) και του συνημμένου
Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης
νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄/26-7-2019) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ 859/Β΄/14.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων (δημόσιων, δημοτικών,
ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ 857/Β΄/14.3.2020) απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ 855/Β΄/13.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/Γ.Π. οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/Γ.Π. οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782/Β΄/10.3.2020) απόφαση των
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Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833/Β΄/12.3.2020) απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης,
παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-112017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε.
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς
και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-12020).
19. Την Α. 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
21. Την εισήγηση του Διοικητή της A.A.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. (Προστίθεται φράση στην παρ. 1, μετά τη λέξη πίνακα, της υ.α. Α.1053/2020
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949), ανωτ. αριθ. 74).
348

2. Τροποποιείται η Α 1053/2020 απόφαση (ΦΕΚ 949 Β΄) με τον συνημμένο στην
παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν
από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29.3
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02
άλλων)

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και

01.49.3
Παραγωγή
ακατέργαστων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

γουνοδερμάτων

και

διάφορων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)
03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

10.39.23
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος,
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα
10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
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10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη,
εκτός από τα ενδύματα
13.96
ειδών

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.29
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό
και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21
Κατασκευή
κυματοειδούς
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
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χαρτιού

και

χαρτονιού

και

17.22.13
Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων
ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20.30
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51.13

Παραγωγή πυροτεχνημάτων

20.51.14
Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων
ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες

23.19.22
Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη
κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί,
για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης
27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών
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32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

35.30.2

Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους
46.11.12
και φυτών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων
γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46.11.19.26
ινών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών

46.14
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων,
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και
δερμάτινων προϊόντων
46.17.11.24
καφέ

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
τυποποιημένων ειδών διατροφής
46.17.12

που

μεσολαβούν

στην

πώληση

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και
παρασκευασμάτων καλλωπισμού
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46.18.12
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών
κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και
χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και
οπτικού εξοπλισμού
46.18.19
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων
συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
46.19
ειδών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί
περαιτέρω παρασκευή
46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων
46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

υπολογιστών,

περιφερειακού

46.52
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και εξαρτημάτων
46.64
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
353

46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση
περίπτερου (47.19.10.02)
47.24.16.08

Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

47.24.16.10

Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

47.24.16.11

Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.53
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.63
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
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47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.74
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.75
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας,
χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά
(47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες
(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)
(47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό
εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων,
μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά
(47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία
και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και
σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου,
σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15),
Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας
(47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων
δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό
εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79).
47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
(47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.82
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99
αγορών

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
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49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.21.29.01

Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.06

Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10
εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29
Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11

Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13

Έκδοση εφημερίδων

58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
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59.12
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90.10.02

Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν
παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)
70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών
71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19
μηχανική

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη

72.20
επιστήμες

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90
π.δ.κ.α.

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
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77.11
οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.33
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
77.40
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
78.10
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες
εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)
78.20
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού
προσωπικού (78.20.16)
78.30
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από άλλες
υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16)
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90
Άλλες
δραστηριότητες
80.30

δραστηριότητες

υπηρεσιών

κρατήσεων

και

συναφείς

Δραστηριότητες έρευνας

81.10
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες
βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης,
υποδοχής κ.λπ.)
82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99
π.δ.κ.α.

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

84.13.15
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και
την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
84.13.16

Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα

84.23

Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
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85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90
Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες
σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11)
88.10
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99
Άλλες
καταλύματος π.δ.κ.α.

δραστηριότητες

κοινωνικής

μέριμνας

χωρίς

παροχή

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03
επισκεπτών

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης

91.04
βιοτόπων

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών

92.00
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ
ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής
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93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22
κήπου

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19
Διάφορες Αλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και
πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03),
Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού
αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με
συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ
μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο
για τους καταναλωτές. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού
περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική
αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της
ΓΓΕΕ.
----------.----------

94. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 1063 της
24/26.3.2020 «Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α΄) και του συνημμένου
Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων» (Β΄ 1043)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης
νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα
υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051 Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄859/14.3.2020) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παράλιων
(δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των
άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄857/14.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 855/13.3.2020) κοινή
απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων,
αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
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Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα
από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των
υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων
αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος.
16. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833Β΄/12.3.2020) κοινή
απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων
διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών
εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της
Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-σμού και Εσωτερικών,
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30-112017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε.
«Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς
και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
27/17.1.2020).
19. Την Α. 1054/2020 απόφαση (ΦΕΚ 950 Β΄) Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 55Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από
11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
21. Την εισήγηση του Διοικητή της A.A.Δ.Ε.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. (Προστίθεται φράση στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, της υ.α. Α.1054 της
20/21.3.2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950), ανωτ. αριθ. 75).
2. Τροποποιείται η Α 1054/2020 απόφαση (ΦΕΚ 950 Β΄) με τον συνημμένο στην
παρούσα επικαιροποιημένο πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 21/3/2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ έναν
από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων.
Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29.3
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02
άλλων)

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και

01.49.3
Παραγωγή
ακατέργαστων
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

γουνοδερμάτων

και

διάφορων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο
λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για
λογαριασμό τρίτων)
03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
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10.39.23
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος,
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα
10.52

Παραγωγή παγωτών

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη,
εκτός από τα ενδύματα
13.96
ειδών

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
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15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.29
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό
και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21
Κατασκευή
κυματοειδούς
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

χαρτιού

και

χαρτονιού

και

17.22.13
Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων
ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

20.30
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων,
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41.4

Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51.13

Παραγωγή πυροτεχνημάτων

20.51.14
Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων
ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

22.29.25

Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες

23.19.22
Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη
κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί,
για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης
27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων
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31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

35.30.2

Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
45.40
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και
εξαρτημάτων τους
46.11.12
και φυτών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων
γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46.11.19.26
ινών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών

46.14
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων,
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και
δερμάτινων προϊόντων
46.17.11.24
καφέ

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και
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46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
τυποποιημένων ειδών διατροφής
46.17.12

που

μεσολαβούν

στην

πώληση

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και
παρασκευασμάτων καλλωπισμού
46.18.12
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών
κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και
χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και
οπτικού εξοπλισμού
46.18.19
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων
συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.
46.19
ειδών

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών

46.31.12.08

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων
φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των
κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί
περαιτέρω παρασκευή
46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων
46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44
καθαρισμού

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
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46.51
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

υπολογιστών,

περιφερειακού

46.52
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και εξαρτημάτων
46.64
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77.10.30

Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση
περίπτερου (47.19.10.02)
47.24.16.08

Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών

47.24.16.10

Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

47.24.16.11

Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

47.24.17

Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.43
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.53
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
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47.63
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.74
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.75
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας,
χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά
(47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες
(47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών)
(47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό
εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων,
μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά
(47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία
και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και
σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου,
σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15),
Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας
(47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων
δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό
εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79).
47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
(47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.82
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
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47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.99
αγορών

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.21.29.01

Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.06

Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10
εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29
Αλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11

Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13

Έκδοση εφημερίδων
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58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90.10.02

Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν
παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.20
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1)
70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής
τεχνικών συμβουλών
71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19
μηχανική

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη

72.20
επιστήμες

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
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74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90
π.δ.κ.α.

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

77.11
οχημάτων

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.33
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και
υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
77.40
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
78.10
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες
εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02)
78.20
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού
προσωπικού (78.20.16)
78.30
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από Αλλες
υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες (78.30.16)
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90
Άλλες
δραστηριότητες
80.30

δραστηριότητες

υπηρεσιών

κρατήσεων

και

συναφείς

Δραστηριότητες έρευνας

81.10
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες
βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης,
υποδοχής κ.λπ.)
82.19
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99
π.δ.κ.α.

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
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84.13.15
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και
την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
84.13.16

Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα

84.23

Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90
Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες
σχετικές με την εγκυμοσύνη (86.90.11)
88.10
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99
Άλλες
καταλύματος π.δ.κ.α.

δραστηριότητες

κοινωνικής

μέριμνας

χωρίς

παροχή

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03
επισκεπτών

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης

91.04
βιοτόπων

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
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92.00
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ
ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02

Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22
κήπου

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19
Διάφορες Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και
πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03),
Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού
αυτοκινήτων (96.09.19.15) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με
συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ
μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο
για τους καταναλωτές. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού
περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική
αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της
ΓΓΕΕ.
----------.----------
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95. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Aριθμ.
16496 της 20/26.3.2020 «Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον ιό COVID-19 στο
χώρο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β΄ 1044)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα
του άρθρου 80 παρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και της παρ. 24
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) καθώς και του
αρ. 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 εδ Γ και του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του ν. 4485/ 2017.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 όπως προστέθηκε με την παρ. 1
και 2 του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.
7. α) Το ΦΕΚ 108/Α΄/01.07.1978 (Ίδρυση Έδρας Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων).
β) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Α3/οικ. 16220 (ΦΕΚ 1126/Β΄/21.12.1979
Ίδρυση Εργαστηρίου Μικροβιολογίας).
γ) την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/377 (ΦΕΚ 149/Β΄/06.04.1983 Σύσταση τομέων
και γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Ιατρικής).
8. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρία αριθμ. 1082/11.03.2020 (σχετ. εγγ. αριθμ.
15915/12.03.2020 Πρυτανείας) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου
στο Πρυτανικό Συμβούλιο».
10. Το από 16.03.2020 έγγραφο της Κωνσταντίνας Γκαρτζονίκα, αναπληρώτριας
καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής με θέμα: «Λειτουργία κέντρου αναφοράς για τον
ιό COVID-19 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», και
την θετική γνώμη της Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής Άννα Μπατιστάτου,
αποφασίζει
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Τη λειτουργία του κέντρου αναφοράς για το ιό COVID-19 στο χώρο του Εργαστηρίου
Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο απομονώνεται από τους
άλλους χώρους της Ιατρικής Σχολής, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο.
Σημειώνεται ότι η οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του, θα
επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Η λειτουργία του εν λόγω Εργαστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα ασφαλή
πρωτόκολλα και τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.
Η ισχύς της παραπάνω αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της πρυτανικής πράξης λόγω
του επείγοντος του θέματος.
----------.----------

96. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325 της 26/26.3.2020
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1044)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Α΄ 55).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το αριθμ. 13133/Δ4 783/24.03.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
«Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Φεβρουαρίου 2020
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1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, οι τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, για το διάστημα
έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων
εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, απαιτητών έως
31/3/2020, και έως 10/4/2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου
στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020, και έως
10/10/2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων
και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη,
(όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης,
υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και
οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με
εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν για το
προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός Φεβρουαρίου 2020
εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών
ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της
υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των
προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών.».
Το άρθρο 1, όπως είχε τροποποιηθεί από τις παρ. 1 και 2 της υ.α.
Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 263-2020 (Β΄ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020,
αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.18043/574 της
25.5/2.6.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 26.3.2020
(Β΄ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄
αρ. Δ.15/Δ΄/ οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1384)» (Β΄ 2096).
Άρθρο 2
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής
των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία
όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3)
μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν
υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.
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Άρθρο 3
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ
περιτροπής απασχόληση,
«β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. Α. 1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β΄950)
υπουργικών αποφάσεων όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».
Η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της υ.α.
Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 263-2020 (Β΄ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄ 1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020.
Άρθρο 4
Απώλεια ευεργετημάτων
Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 3 της
παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους
και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής των άρθρων 1 και 2 της παρούσας
παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την
ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
«Άρθρο 5
Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων
Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την
είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ
διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί».
Το άρθρο 5 προστέθηκε με την παρ. 4 της υ.α. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/2020
«Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/ 26-3-2020 (Β΄ 1044) απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄
1384), με έναρξη ισχύος από 26.3.2020.
(Ακολουθεί Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας)
----------.----------
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97. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4681 της 27/27.3.2020 «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» (Α΄ 74)
Άρθρο 5
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3)
αποκλειστικά για επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής
φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την παραγωγή
απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης
είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπεται
από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά και
μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια και υποχρεούνται να τηρούν όλους
τους κανόνες ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενημέρωσης του κοινού ως
προς τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους. Η υποχρέωση αποκλειστικής
διάθεσης και κυκλοφορίας των προϊόντων της παρούσας παραγράφου στην Eλληνική
Επικράτεια και η απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.
Σε περίπτωση που για την ως άνω παραγωγή απαιτείται η τήρηση διαδικασιών βάσει
των σχετικών άρθρων των νόμων 3982/2011 (Α΄ 143) και 4442/2016 (Α΄ 230),
αναστέλλεται ομοίως η ισχύς των σχετικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο ως προς
την ανωτέρω διαδικασία παραγωγής και τηρούνται οι προθεσμίες της παραγράφου 3.
2. Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται μετά από έκδοση σχετικής
άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ
528/2012.
3. Οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα σύμφωνα με την
παράγραφο 1, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη παραγωγής αυτών
να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των
ως άνω προϊόντων σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση της παραγράφου 3 με
πλήρη φάκελο, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την παραγωγή
και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων και να αποσύρουν τα εν λόγω προϊόντα από την
αγορά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
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Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------

98. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1052 της 20/27.3.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232 /4.12.2017)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί
βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»
(Β΄ 1072)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), περί παροχής
πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν.
β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως
ισχύουν.
3. Την αριθ.1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του υπουργικού συμβουλίου
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, την
αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» και την αριθ.5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
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4. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
5. Την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει
μετά από την τροποποίησή της με τις ΠΟΛ. 1170/2018 (Β΄ 3720) και ΠΟΛ. 1194/2018
Β΄4782) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία
έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίηση της από
1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/2/2020 έως και 31/5/2020 ή
αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της
μίσθωσης από 1/2/2020 έως 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
----------.----------

99. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 5248 της 27/27.3.2020
«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών
όρων λειτουργίας τους» (Β΄ 1073)
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 αυτού,
γ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-2-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς
λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή
26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987),
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δ. Της υπ΄ αριθμ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018),
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο»,
στ. του π.δ/τος 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157),
ζ. του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς,
και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του
Υπουργείου Τουρισμού
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
iii. Αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν
υπ΄ όψη του Υπουργείου Τουρισμού έως και την 26η Μαρτίου 2020.
3. Την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων ανά την
ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
ως αναφέρονται στην παρ. 4 της του μόνου άρθρου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
20035/22-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών
(Β΄ 987) (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης
φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 632/26.3.2020 εισήγηση
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τη συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται
στον Πίνακα του Άρθρου 2, κατ΄ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987).
«2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία
καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή
υγειονομικό προσωπικό κ.α.) διαρκεί έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12:00».
Η παρ. 2 όπως είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού
Αριθμ. 6640 της 29/30.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020
απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
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λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529)» (Β΄ 1635), αντικαταστάθηκε
εκ νέου την ως άνω από την απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 8027 της
29/30.5.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του
Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων,
κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και
καθορισμός ειδικών όρων” (Β΄ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2080).
3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και
υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ΄ εξαίρεσης λειτουργίας δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από
15.1.2020 έως και 30.1.2020.
4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον
έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ΄ ύλην αρχής.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20035/22-3-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά
περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987).
(Ακολουθεί Πίνακας)
Ο αρχικός πίνακας αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού
Αριθμ. 6083 της 15/22.4.2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020
απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο “Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)”» (Β΄ 1529).
Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με
αριθμό 5248/27.03.2020 απόφαση Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)».
Με την παρ. 2 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 6640 της 29/30.4.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού
«Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529)»
(Β΄ 1635) συμπληρώθηκε ο πίνακας με επιπρόσθετα στοιχεία.
Με τη δε παρ. 3 ιδίας άνω απ. 6640/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως
έχει η με αριθμό 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1529).»
Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 6895 της 6/7.5.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός
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ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ.
6083/15.04.2020 (Β΄ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) όμοιες αποφάσεις»
(Β΄ 1755) συμπληρώθηκε ο πίνακας με επιπρόσθετα στοιχεία.
Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 6895/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως
έχει η με αριθμ. 5248/ 27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας
τους (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β΄
1529) και 6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) όμοιες αποφάσεις.»
Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 7466 της 19/21.5.2020
«Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού,
με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων
(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 6083/15.04.2020 (Β΄ 1529),
6640/29.04.2020 (Β΄ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β΄ 1755) όμοιες αποφάσεις»
(Β΄ 1942), ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώθηκε
με επιπρόσθετα στοιχεία.
Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 7466/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως
έχει η με αριθμ. 5248/ 27.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)»,
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β΄ 1529), 6640/29.04.2020
(Β΄ 1635) και 6895/06.05.2020 (Β΄ 1755) όμοιες αποφάσεις. Η απόφαση αυτή
ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Τουρισμού Αριθμ. 8626 της 10/11.6.2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με
τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων
(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2248), ο πίνακας που
περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώθηκε με επιπρόσθετα στοιχεία.
Με τη δε παρ. 2 ιδίας άνω απ. 8626/2020 ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει ως
έχει η υπ΄ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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100. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 της 27/27.3.2020 «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 1074)
Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4690/30-30.5.2020 (Α΄ 104), κατωτ. αριθ.
339, ορίστηκε ότι: «Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων
από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς
ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων,
που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833),
Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄
1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ΄
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την
1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η
προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά
δέκα (10) επιπλέον ημέρες».
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 21143/27.3.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και
10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19:
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α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου
99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο Δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και
10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης
παραγράφου:
α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης
αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται
επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.
3386/2005 (Α΄ 212),
δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42),
ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο Τρίτο
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1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και
10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ΄ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI
Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για
επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
γ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
δ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο Τέταρτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών
δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως
και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:
α) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της
διενέργειας πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου
Υπηρεσίας,
β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών
Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι
προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις
δ΄ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας
προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
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δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι
και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη
διακοπή αυτών,
στ) η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το
δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και
κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω
υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς αι εκείνων που κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα
χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας
των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη
λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι
εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της
ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 ερ. ε΄ και
παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από
τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και,
αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια
και εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο Πέμπτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ΄ εξαίρεση, τα
μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Άρθρο Έκτο
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Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα
Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ΄
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55).
----------.----------
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